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D isse brugervilkår ("Vilkår") gæ lder for din adgang til og brug af Firstups 

platform , hjem m esider, m obilapps og andre online-tjenester (sam let kaldet 

"Tjenester"), som  din arbejdsgiver (vores "Kunde") stiller til 

rådighed.  Tjenesterne leveres af Firstup, Inc. ("Firstup" "vi" eller "vores") på 
vegne af Kunden i henhold til en skriftlig aftale ("Kontrakten").  D et er en 
forudsæ tning for adgang til og brug af Tjenesterne, at du accepterer at væ re 

bundet af disse Vilkår. H vis du ikke accepterer Vilkårene, kan du ikke bruge 

vores Tjenester. Ved din tilm elding til Tjenesterne vil du derfor som  led i 

oprettelsen af din brugerprofil blive bedt om  at bekræ fte, at du har læ st og 

accepterer Vilkårene.	 

Se vores Politik om  beskyttelse af personlige oplysninger for flere 

brugergrupper for at få oplysninger om , hvordan vi indsam ler og behandler 

oplysninger om  dig i forbindelse m ed din brug af vores Tjenester.H vis du har 

spørgsm ål vedrørende Tjenesterne eller disse Vilkår, kan du kontakte os på 

privacy@ firstup.com . 

1. O prettelse 

Kunden inviterer dig til at tilm elde dig Tjenesten og oprette en brugerprofil. D u 

skal væ re m edarbejder hos eller på anden m åde tilknyttet Kunden for at kunne 

bruge Tjenesterne. Ved din accept af Vilkårene  erklæ rer og garanterer du, at du 

(i) ikke tidligere er blevet suspenderet eller fjernet fra Tjenesterne eller deltager i 

aktiviteter, der kan resultere i suspendering eller fjernelse fra Tjenesterne, (ii) 

ikke har m ere end én konto til Tjenesterne, (iii) har fuld autoritet og 

bem yndigelse til at indgå aftale om  disse vilkår, og (iv) i øjeblikket er ansat af 

eller tilknyttet Kunden. 

2. Konti 

D u er ansvarlig for at opretholde sikkerheden for din konto og dine 

kontooplysninger, og du skal straks underrette os eller Kunden, hvis du opdager 

eller har m istanke om , at nogen har fået adgang til din konto uden din tilladelse. 

D in brugerkonto er privat og det er ikke tilladt at lade andre at få adgang til 

Tjenesterne via din konto. 



3. Acceptabel brug 

D u er ansvarlig for din adfæ rd, når du tilgår eller bruger vores Tjenester. D u skal 

overholde Kundens adfæ rdskodeks og alle gæ ldende love og bestem m elser i 

forbindelse m ed din brug af Tjenesterne. I forbindelse m ed enhver brug af 

Tjenesterne er du forpligtet til at afstå fra at: 

 O vertræ de gæ ldende love, kontrakter, im m aterielle rettigheder eller 

anden tredjeparts rettigheder eller udøve en skadevoldende handling, 

 D eltage i enhver chikanerende, truende, intim iderende, spam m ende, 

aggressiv eller forfølgende adfæ rd, 

 Bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto uden tilladelse fra 

den pågæ ldende bruger; 

 Sæ lge, lease eller udleje et hvilket som  helst aspekt af Tjenesterne; 

 Eksportere oplysninger, der m odtages via tjenesterne, eller videregive 

oplysninger om  brugere uden for Tjenesterne, 

 Bruge Tjenesterne til indsam ling af oplysninger om  konkurrenter, 

benchm arking eller til at oprette en konkurrerende tjeneste, f.eks. ved at 

bruge oplysninger, der m odtages via vores Tjenester, til at opbygge en 

separat database, 

 Bruge vores Tjenester på en m åde, der kan forstyrre, afbryde, negativt 

påvirke eller forhindre korrekt drift af Tjenesterne, eller som  kan skade, 

deaktivere, overbelaste eller forringe Tjenesternes funktion på nogen 

m åde, 

 Foretage reverse engineering af alle aspekter af Tjenesterne eller gøre 

noget, der kan uddrage kildekode eller forbigå eller om gå 

foranstaltninger, der gøres brug af for at forhindre eller begræ nse 

adgangen til dele af Tjenesterne, 

 Forsøge at om gå de begræ nsninger, vi gør brug af, eller forsøge at få 

adgang til funktioner eller om råder i vores Tjenester, som  du ikke har 

tilladelse til at få adgang til, 

 U dvikle eller bruge et program , der interagerer m ed vores tjenester uden 

vores forudgående skriftlige sam tykke, 

 Bruge anden dataudvinding, robotter eller lignende m etoder til 

dataindsam ling eller -hentning end i overensstem m else m ed instruktioner 

indeholdt i robots.txt-filer, som  vi leverer, der styrer autom atiseret adgang 

til dele af vores w ebsteder, 

 Tilsidesæ tte eller ignorere anvisninger i robots.txt-filer, vi leverer, der 

styrer autom atiseret adgang til dele af vores Tjenester, 

 Sende, distribuere eller opslå spam , uopfordret elektronisk 

m arkedsføringsm ateriale, kæ debreve eller pyram idespil, eller 



 Bruge vores Tjenester til andre form ål end de tilsigtede, eller på anden 

ulovlig, svigagtig eller uautoriseret m åde, eller indgå i, tilskynde til eller 

frem m e aktiviteter, der overtræ der disse Vilkår. 

 

4. Brugerindhold 

Vores Tjenester giver dig og andre brugere m ulighed for at oprette, opslå, 

gem m e og dele indhold, herunder m eddelelser, tekst, fotos, videoer, softw are, 

lyd og andre m aterialer (sam let kaldet "Brugerindhold"). M ed undtagelse af den 

licens, du giver nedenfor, bevarer du alle rettigheder til dit Brugerindhold. D u 

giver Firstup en ikke-eksklusiv, tidsbegræ nset licens til at tilgå, bruge, behandle, 

kopiere, distribuere, udføre, eksportere og vise Brugerindhold i det om fang det 

er nødvendigt (a) for at levere, vedligeholde og opdatere Tjenesterne, (b) for at 

forhindre eller håndtere service, sikkerhed, support eller tekniske problem er, (c) 

overholde gæ ldende lovgivning, og/eller (d) som  udtrykkeligt tilladt skriftligt af 

Kunden. N år du slår Brugerindhold op eller på anden m åde deler det via 

Tjenesterne, vil dit Brugerindhold og eventuelle tilknyttede oplysninger (f.eks. 

dit brugernavn eller profilbillede) væ re synlige for andre brugere. Tjenesterne er 

beregnet til intern brug af Kunden, m en Firstup er ikke ansvarlig for andre 

brugeres handlinger, der offentligt deler brugerindhold. 

Selvom  vi ikke har nogen forpligtelse til at screene, redigere eller overvåge 

Brugerindhold, kan vi til enhver tid og af enhver årsag slette eller fjerne 

Brugerindhold. 

5. Begræ nsninger for brugerindhold 

D u m å ikke oprette, opslå, gem m e eller dele Brugerindhold, der: 

 Er i konflikt m ed din arbejdsgivers adfæ rdskodeks. 

 Er ulovligt, injurierende, æ rekræ nkende, obskønt, pornografisk, 

uanstæ ndigt, anseeligt, chikanerende, truende, invasivt for beskyttelsen 

af personlige oplysninger eller offentlighedsrettigheder, fortrolige 

oplysninger fra en tredjepart, fornæ rm ende, provokerende, vildledende 

eller svigagtigt, 

 U dgør, tilskynder til eller giver instruktioner om  en lovovertræ delse, 

overtræ der en parts rettigheder eller på anden m åde frem bringer 

erstatningsansvar eller overtræ der en lokal, statslig, national eller 

international lovgivning, 

 Kan kræ nke patenter, varem æ rker, forretningshem m eligheder, ophavsret 

eller andre im m aterielle rettigheder eller ejendom srettigheder tilhørende 

Firstup, Kunden eller tredjeparter, 



 Indeholder eller afbilder erklæ ringer, bem æ rkninger eller påstande, der 

ikke afspejler dine æ rlige m eninger og oplevelser; 

 U dgiver sig for at stam m e fra eller giver et m isvisende indtryk af din 

tilknytning til personer eller juridiske enheder, 

 Indeholder uopfordrede m arkedsføringskam pagner, politiske kam pagner, 

reklam er eller  lignende henvendelser; 

 Indeholder private eller personlige oplysninger om  en person uden 

vedkom m ende persons sam tykke, 

 Indeholder vira, ødelagte data eller andre skadelige, forstyrrende eller 

destruktive filer eller indhold, eller 

 Efter vores egen vurdering er stødende, eller som  begræ nser eller 

hæ m m er andre personer i at bruge eller få glæ de af vores Tjenester, eller 

som  kan udsæ tte Kunden eller Firstup eller andre for enhver form  for 

skade eller ansvar. 

 

6. Begræ nset brugerlicens 

Vores Tjenester, herunder tekst, grafik, billeder, fotografier, videoer, 

illustrationer, varem æ rker, handelsnavne, servicem æ rker, logoer, slogans, 

brugerindhold og andet indhold, der er indeholdt deri, ejes af eller licenseres til 

Kunden og er beskyttet i henhold til gæ ldende ret. M edm indre andet 

udtrykkeligt er angivet i disse Vilkår, forbeholder Firstup og vores licensgivere 

sig alle rettigheder i og til vores Tjenester. I henhold til disse Vilkår, herunder din 

overholdelse af afsnit 3-5 ovenfor, gives du herm ed en begræ nset, ikke-

eksklusiv, uoverdragelig, ikke-underlicenserbar, genkaldelig brugerlicens til at 

installere vores m obilapp og bruge vores Tjenester i forbindelse m ed din 

ansæ ttelse hos eller tilknytning til Kunden. Enhver brug af vores Tjenester ud 

over det, der specifikt er autoriseret heri, uden vores forudgående skriftlige 

tilladelse, er strengt forbudt og ophæ ver autom atisk den licens, der gives heri. 

7. Varem æ rker 

Alle varem æ rker, registrerede varem æ rker, produktnavne og virksom hedsnavne 

eller logoer, som  næ vnes på Tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. 

8. Tredjepartsindhold 

Vores Tjenester kan indeholde tredjepartsindhold, herunder links til w ebsider, 

karriereopslag og andet indhold fra tredjeparter (sam let kaldet 

"Tredjepartsindhold"). D u er ansvarlig for at beslutte, om  du ønsker adgang til 

eller at bruge tredjepartsindhold eller -program m er, der linkes til fra tjenesterne. 

Adgang til og brug af sådant tredjepartsindhold, herunder oplysninger, 



m aterialer, produkter og tjenester på eller gjort tilgæ ngelige via 

tredjepartsw ebsteder, sker udelukkende på eget ansvar. 

9. Feedback 

D u kan indsende spørgsm ål, kom m entarer, forslag, ideer, originale eller kreative 

m aterialer eller andre oplysninger om  din arbejdsgiver eller Tjenesterne (sam let 

kaldet "Feedback"). D u giver os en ikke-eksklusiv, underlicenserbar, 

tidsubegræ nset  og uigenkaldelig licens til at bruge denne Feedback til ethvert 

form ål, herunder at indarbejde den i vores Tjenester eller på anden m åde 

udnytte den kom m ercielt uden at dette kræ ver dit sam tykke eller giver dig 

nogen form er for krav på kom pensation. 

10. Ansvarsfraskrivelser, overtagelse af risiko 

Vi kontrollerer, støtter eller påtager os ikke ansvar for Brugerindhold eller 

Tredjepartsindhold, der er tilgæ ngeligt på eller linkes til af vores Tjenester, i det 

om fang dette kan ske i overensstem m else m ed gæ ldende ret. I  videst m uligt 

om fang, det er tilladt i henhold til gæ ldende lovgivning, leveres vores Tjenester 

"som  de er og forefindes" og "som  de er tilgæ ngelige" uden garantier af nogen 

art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, m en ikke begræ nset 

til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestem t form ål, 

ejerskab og/eller kræ nkelse af tredjem ands rettigheder. Vi frem sæ tter ingen 

erklæ ringer eller garantier vedrørende nøjagtigheden, fuldstæ ndigheden, 

tilgæ ngeligheden eller pålideligheden af Tjenesterne. N ogle juristiktioner 

tillader ikke begræ nsninger beskrevet i dette afsnit, så alle eller nogle af 

ovenstående begræ nsninger gæ lder derfor m uligvis ikke for dig. 

11. Ansvarsbegræ nsning 

H vis vi m ener, at der er sket en overtræ delse af Kontrakten, disse Vilkår eller 

nogen af vores andre politikker, der blot kan afhjæ lpes ved at Kunden fjerner 

bestem t Brugerindhold eller foretager andre handlinger, anm oder vi i de fleste 

tilfæ lde Kunden om  at foretage en handling i stedet for selv at gribe ind. Vi kan 

dog gribe direkte ind og fortage det, vi anser for at væ re passende handlinger 

(herunder deaktivering af din konto), hvis Kunden ikke træ ffer passende 

foranstaltninger, eller vi m ener, at der er en sandsynlig risiko for at m anglende 

handlinger vil kunne føre til skade for os, Tjenesterne, andre brugere eller 

tredjeparter. H VERKEN  D U  ELLER VI KAN  H O LD ES AN SVARLIGE O VER FO R D EN  

AN D EN  PART FO R TABT FO RTJEN ESTE ELLER TAB AF IN D TÆ GTER ELLER FO R 

N O GEN  FO RM  FO R IN D IREKTE TAB, SÆ RLIGE, H Æ N D ELIGE, FØ LGESKAD ER, BO D  

ELLER STRAF, U AN SET H VO RD AN  D E ER FO RÅRSAGET O G O M  D E SKYLD ES 

KO N TRAKTFO RH O LD  ELLERSKAD EVO LD EN D E H AN D LIN G O G H VO RVID T 



PARTEN  ER BLEVET U N D ERRETTET O M  M U LIGH ED EN  FO R SÅD AN N E SKAD ER 

ELLER EJ. M ED M IN D RE D U  O GSÅ ER KU N D E (O G U D EN  BEGRÆ N SN IN G TIL 

VO RES RETTIGH ED ER O G RETSM ID LER I H EN H O LD  TIL KO N TRAKTEN ), H AR D U  

IN TET Ø KO N O M ISK AN SVAR O VER FO R O S FO R EN  O VERTRÆ D ELSE AF D ISSE 

BRU GERVILKÅR. VO RES M AKSIM ALE SAM LED E ERSTATN IN GSAN SVAR O VER 

FO R D IG FO R BRU D  PÅ D ISSE VILKÅR ER 50 U S D O LLARS ($50) I D ET SAM LED E 

BELØ B. O VEN STÅEN D E AN SVARSFRASKRIVELSE GÆ LD ER IKKE TAB ELLER 

SKAD E FO RÅRSAGET VED  FO RSÆ T ELLER GRO V U AGTSO M H ED . O VEN STÅEN D E 

AN SVARSFRASKRIVELSER FIN D ER D ESU D EN  IKKE AN VEN D ELSE I D ET O M FAN G, 

D ETTE IKKE ER TILLAD T I H EN H O LD  TIL GÆ LD EN D E LO VGIVN IN G. I D ETTE 

TILFÆ LD E BEGRÆ N SES BEGGE PARTERS AN SVAR I VID EST M U LIGT O M FAN G 

EFTER GÆ LD EN D E RET. O VEN STÅEN D E AN SVARSFRASKRIVELSEBEGRÆ N SER 

IKKE N O GEN  AF PARTERN ES RET TIL AT SØ GE O G O PN Å FO RELØ BIGE 

RETSM ID LER. 

12. Gæ ldende lov og væ rneting 

D isse vilkår og din adgang til og brug af vores Tjenester er underlagt og 

fortolkes og i overensstem m else m ed dansk ret m ed undtagelse af FN 's 

konvention om  internationale køb (CISG).. Enhver tvist m ellem  parterne løses 

ved de alm indelige danske dom stole. 

13. O verholdelse af eksportregler 

H ele eller en del af vores Tjenester kan væ re underlagt am erikanske love om  

eksportkontrol og økonom iske sanktioner ("Eksportkontroller"). D u accepterer 

at overholde alle Eksportkontroller, da de vedrører din adgang til og brug af 

vores Tjenester. D u erklæ rer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, 

der er underlagt en em bargo fra den am erikanske regering, eller som  er blevet 

udpeget af den am erikanske regering som  et "terroriststøttende" land, og (ii) du 

er ikke opført på nogen liste over forbudte eller begræ nsede parter fra den 

am erikanske regering. 

14. Kom m ercielle genstande 

H vis Tjenesterne erhverves af et am erikansk m yndighedsorgan, anerkender et 

sådant organ, at (a) Tjenesterne udgør "kom m erciel com putersoftw are" eller 

"dokum entation til kom m erciel com putersoftw are" i forbindelse m ed 48 C.F.R. 

§12.212 og 48 C.F.R. §227.7202, hvor det er relevant, og (b) et sådant organs 

rettigheder er begræ nset til dem , der specifikt er tildelt i henhold til disse Vilkår. 

15. Æ ndringer af Vilkår 



Vi kan foretage æ ndringer i disse Vilkår fra tid til anden. H vis vi foretager 

æ ndringer, giver vi dig besked om  sådanne æ ndringer, f.eks. ved at sende en e-

m ailm eddelelse, give besked via vores tjenester eller offentliggøre de æ ndrede 

Vilkår i vores Tjenester og opdatere datoen for "Senest opdateret" ovenfor. 

M edm indre vi anfører andet i vores m eddelelse, træ der de æ ndrede Vilkår i kraft 

m ed det sam m e, og din fortsatte adgang til og brug af vores tjenester efter en 

sådan m eddelelse bekræ fter din accept af æ ndringerne. H vis du ikke accepterer 

de æ ndrede vilkår, skal du stoppe m ed at tilgå og bruge vores tjenester. 

16. D iverse 

H vis en bestem m else eller del af en bestem m else i disse vilkår er ulovlig, ugyldig 

eller uden retskraft, anses denne bestem m else eller del af bestem m elsen for at 

væ re adskillelig fra disse Vilkår og påvirker ikke gyldigheden og håndhæ velsen 

af eventuelle resterende bestem m elser. D isse Vilkår udgør hele aftalen m ellem  

os vedrørende din adgang til og brug af vores Tjenester. H åndhæ velse af disse 

Vilkår sker efter vores skøn, og enhver undladelse af, at vi udøver eller 

håndhæ ver en rettighed eller bestem m else i disse Vilkår, udgør ikke et afkald på 

en sådan rettighed eller bestem m else. Titlerne på afsnit i disse Vilkår er kun for 

anvendt for overblikkets skyld og har ingen juridisk eller kontraktm æ ssig 

virkning. H envisninger som  "herunder" eller "om fatter" betragtes som  "herunder 

m en ikke udelukkende". M edm indre andet er angivet heri, er disse Vilkår 

udelukkende beregnet m ent til regulering af parternes forhold og har ikke til 

form ål at overdrage tredjepartsm odtagere rettigheder til nogen anden person 

eller enhed. 

17. Yderligere vilkår for iO S-brugere 

Følgende vilkår gæ lder, hvis du tilgår eller bruger vores m obilapp ("app") på en 

m obilenhed fra Apple Inc. ("Apple"). 

(a) Bekræ ftelse. Vilkårene indgås kun m ellem  os, og ikke m ed Apple, og  m ellem  

Apple og os er vi alene ansvarlige for appen og indholdet heraf. 

(b) Licensens om fang. D en licens, du har fået til appen i henhold til Vilkårene, er 

begræ nset til en uoverdragelig licens til at bruge appen på alle Apple's 

produkter, som  du ejer eller kontrollerer, og som  tilladt i henhold til Apples 

brugsregler i App Store-tjenestevilkårene, bortset fra, at en sådan app kan tilgås, 

erhverves og bruges af andre konti, der er tilknyttet køberen, via "Fam iliedeling" 

eller m æ ngdeindkøb. 

(c) Vedligeholdelse. Apple har ingen forpligtelse af nogen art til at levere 

vedligeholdelses- og supporttjenester m ed hensyn til appen. 



(d) Garanti. I det om fang, det ikke effektivt fraskrives i henhold til afsnit 10 i 

Vilkårene, er vi alene ansvarlige for garantier, som  følgerenten udtrykkeligt af 

eller er underforståede ved lov. I tilfæ lde af, at appen ikke overholder sådanne 

gæ ldende garanti, som  ikke reelt kan fraskrives i henhold til afsnit 10, kan du 

underrette Apple, og Apple kan refundere købsprisen (hvis relevant) for appen, I 

det om fang, det er tilladt i henhold til gæ ldende lov, har Apple ikke nogen 

anden garantiforpligtelse overhovedet m ed hensyn til appen, og alle andre krav, 

tab, forpligtelser, skader, om kostninger eller udgifter, der kan tilskrives enhver 

m anglende overholdelse af nogen garanti, er derm ed vores eget ansvar. 

(e) Erstatningsansvar. Vi, og ikke Apple, er ansvarlige for at behandle eventuelle 

krav fra dig eller en tredjepart vedrørende appen eller din besiddelse og/eller 

brug af den pågæ ldende app, herunder, m en ikke begræ nset til: (i)   ethvert krav 

om , at appen ikke overholder gæ ldende juridiske eller lovm æ ssige krav, og (ii) 

krav, der opstår som  følge af forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. 

(f) IP-krav. I tilfæ lde af, at en tredjepart hæ vder, at appen eller din besiddelse og 

brug af appen kræ nker tredjeparts im m aterielle rettigheder, er vi, ikke Apple, 

alene ansvarlige for undersøgelsen, forsvaret, afgørelsen og frifindelsen af et 

sådant krav om  kræ nkelse af im m aterielle rettigheder. 

(g) Tredjepartsm odtagere. Apple og dets datterselskaber er 

tredjepartsm odtagere til disse Vilkår og har ret (og anses for at have accepteret 

retten) til at håndhæ ve disse Vilkår over for dig som  tredjepartsm odtager deraf. 

18. Yderligere vilkår for Google- og Android-brugere 

H vis du tilgår eller bruger Tjenesterne via en enhed, der er frem stillet og/eller 

sæ lges af Google, eller har hentet appen fra Google, skal du bruge Tjenesterne i 

overensstem m else m ed eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der er 

indeholdt i Google Plays tjenestevilkår, som  forekom m er fra tid til anden, og hvis 

aktuelle version kan findes på https://play.google.com /intl/en-U S_us/about/play-

term s.htm l, eller andre sådanne vilkår og betingelser bekendtgjort og 

offentliggjort fra tid til anden af Google. 


