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Vilkår og betingelser for brug af hjemmeside og Invictos aktiviteter i øvrigt.
Læs venligst nedenstående vilkår og betingelser omhyggeligt, før du besøger/bruger Invictos hjemmeside.
Hvis du besøger/bruger hjemmesiden, accepterer du samtidig nedenstående vilkår og betingelser.

Erstatningsansvar:
Invicto samt de tilknyttede bloggere, kan ikke på nogen måde holdes ansvarlige for noget information eller indhold på
hjemmesiden eller via Invictos øvrige aktiviteter, inklusiv handlinger foretaget på baggrund af dette.
Al materiale på hjemmesiden eller via Invictos øvrige aktiviteter er udelukkende til oplysning og orientering og skal
ikke opfattes eller bruges som professionel rådgivning eller terapi.
Der er endvidere gjort enhver bestræbelse på at sikre, at al materiale, udgivet af Invicto, er faktuel korrekt, nøjagtig,
opdateret og udtømmende, men der gives ingen garanti for dette. Derfor påtager Invicto samt de tilknyttede bloggere
sig intet ansvar, for eventuelle skader, gener eller tab, direkte eller indirekte, der er pådraget ved at følge denne
information og andet materiale i øvrigt.
Invicto påtager sig intet ansvar, for enhver skade der tilfalder brugerens computer, som følge af virus, malware eller
andet skadeligt indhold, forårsaget ved brug af Invictos hjemmeside eller aktiviteter i øvrigt.
Derudover fralægger Invicto sig ethvert ansvar for meddelelser, indlæg eller kommentarer gjort tilgængelige af
brugere, i de funktioner der faciliterer brugergeneret indhold.

Betingelser for at skrive meddelelser, indlæg eller kommentarer på hjemmesiden:
Ved oprettelse af tekstmateriale på hjemmesiden, accepterer du at fraholde dig fra at skrive noget;




som er ulovligt, skadeligt, truende, chikanerende, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, eller som
krænker en andens privatliv
som krænker, fornedrer, intimiderer eller er hadefuldt over for individer eller grupper af individer på
baggrund af deres religion, køn, seksuelle orientering, race, etnicitet, alder eller handicap
som indeholder personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden dennes udtrykkelige
tilladelse

Links og henvisninger:
Invicto påtager sig intet ansvar for henvisninger eller links til andre hjemmesider.
Invicto forbeholder sig ret til, at gengive uddrag af brugernes indlæg på de sociale medier, som f.eks. Facebook og
Twitter. OfferForum.dk vil naturligvis bestræbe sig på at bevare den anonymitet der lægges op til i det pågældende
indlæg.

Opdateringer og ændringer:
Invicto forbeholder sig ret til, når som helst at revidere vilkårene og betingelserne for brug af Invictos aktiviteter.
Derfor bør dette afsnit besøges med jævne mellemrum, for at være fuldt opdateret om de til enhver tid gældende
vilkår og betingelser.

