BRUGERVILKÅR FOR WEBSITET
BRUGERANMELDELSER OG –BEDØMMELSER

Din anvendelse af Brugeranmeldelsesservicen ("CRR-Servicen") tilbudt af L’Oréal Danmark A/S
fungerende igennem underafdelingen Vichy på dennes website (“Websitet”) er underlagt disse
Brugervilkår. For så vidt der måtte opstå konflikt mellem Vichys Privatlivspolitik og disse Brugervilkår, så vil
disse Brugervilkår være gældende. Du må ikke benytte CRR-Servicen, hvis du er ansat af L’Oréal Danmark
A/S eller et hvilket som helst af koncernselskaberne.
Vichy giver dig tilladelse til at bruge CRR-Servicen udelukkende for personlig anvendelse i
overensstemmelse med disse Brugervilkår. Denne gratis, ikke-eksklusive og ikke-overdragelige tilladelse
giver dig mulighed for at bruge CRR-Servicen til at skrive anmeldelser af produkterne specificeret på
Websitet, og ikke til noget andet formål. Vichy kan ikke holdes ansvarlig for noget som helst indhold skabt
af dig på Websitet. Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive CRR-Servicen eller ethvert andet element af
Websitet eller foretage nogen form for handling med henblik på at distribuere eller gengive Websitet eller
CRR-Servicen. Du må ikke gøre noget som helst der kan påvirke funktionaliteten af CRR-Servicen eller
Websitet, hverken helt eller delvist.
Ved at poste en kommentar eller et indlæg på Vichys Website, erklærer du, at:








du er forfatter til kommentaren/indlægget, at du ikke har stjålet en anden persons identitet, og at
du ikke bruger en falsk e-mailadresse eller på anden måde er vildledende hvad angår oprindelsen
af din kommentar eller indlægget;
din kommentar/dit indlæg er dit originale værk og ikke krænker immaterielle rettigheder af
tredjeparter;
du herved giver afkald på alle moralske rettigheder og immaterielle rettigheder, som ellers ville
være dig hævdvunden i henhold til gældende lov;
alt indhold, du poster, er sandt og korrekt;
du er mindst 16 år gammel;
din kommentar eller dit indlæg overholder disse Brugervilkår.

Du accepterer og erklærer endvidere, at du ikke vil fremlægge indhold, der:








Identificerer dig over for andre brugere (brug derfor ikke dit fulde navn i dit brugernavn og inkluder
ikke dit efternavn i feltet “Fornavn”;
efter din viden er falsk, ukorrekt eller vildledende;
krænker tredjeparts copyright, patent, varemærke, forretningshemmeligheder eller anden form for
ejendomsret;
indeholder nogen form for information om Vichys konkurrenter eller deres produkter (det vil sige
andre producenter og/eller distributører og/eller forhandlere af sundheds- og skønhedsprodukter);
indeholder prisrelateret information;
henviser til et tredjepartsindivid uden dennes forudgående udtrykte samtykke;
overtræder en hvilken som helst lov, vedtægt eller regulativ (heriblandt, men ikke begrænset til, de
gældende for immaterielle rettigheder, forbrugerbeskyttelse, uretmæssig konkurrence,
antidiskrimination eller reklamering);











er, eller med rette kan betragtes som værende, ulovligt, ærekrænkende, injurierende,
fornærmende, hadskt, chikanerende, racistisk, religiøst upassende, stødende, opildnende til vold,
bedragerisk, krænkende af privatlivets fred, truende, eller på anden vis krænkende for tredjeparter
eller anstødeligt;
består af eller indeholder politisk kampagne, handelsmæssige opfordringer, kædebreve,
massemails eller andre former for “spam”;
ikke er relateret til formålet at give en anmeldelse af produkterne på Websitet;
indeholder bandeord, seksuelle hentydninger eller seksuelt sprogbrug eller der fremmer eller
opildner udførelsen af nogen form for ulovlige aktiviteter såsom at tage stoffer;
kan hjælpe dig med at udlede nogen form for kompensation eller pengemæssige fordele fra en
hvilken som helst tredjepart eller der kan opfattes som en reklame eller opfordring til køb (heriblandt
enhver form for indhold der kan lede forretning væk fra Vichy);
inkluderer enhver information der henviser til andre hjemmesider, URL-adresser, e-mailadresser,
kontaktinformation eller telefonnumre;
indeholder enhver form for, eller instruktioner til at skabe, computervirusser eller andre former for
potentielt ødelæggende eller skadende computerprogrammer eller -filer.

Vichy forbeholder sig retten til at ændre, redigere eller slette enhver kommentar eller indlæg offentliggjort
af dig på Websitet, som L’Oréal Paris vurderer, alene efter egen skønsmæssige vurdering, der overtræder
disse Brugervilkår. Derudover forbeholder L’Oréal Paris sig retten til ikke at offentliggøre:





kopieret indhold;
blanke anmeldelser;
anmeldelser på et sprog, der ikke er engelsk og/eller dansk;
enhver form for uforståeligt indhold (såsom indhold, der indeholder tilfældige tegn og meningsløse
ordsammensætninger).

Vichy har ret til at begrænse eller suspendere adgang for enhver bruger, der måtte overtræde disse
Brugervilkår.
Vichy kan ikke garantere, at du vil kunne redigere eller slette indhold, som du har indsendt. Vichy
forbeholder sig retten til at fjerne eller nægte at poste enhver form for indlæg eller kommentar, der ikke
overholder disse Brugervilkår.
Hvis du har nogen spørgsmål eller klager vedrørende Vichys produkter og deres anvendelse, så kontakt
venligst vores Consumer Care Center på service.vichy@loreal.com. Vichy forbeholder sig retten til at
videresende din anmeldelse til Consumer Care Center i stedet for at poste den, hvis det vurderes, at dit
indlæg vil blive håndteret bedre på denne måde.
CRR-Servicen kan være utilgængelig fra tid til anden på grund af vedligeholdelse eller af andre tekniske
årsager, og Vichy kan ikke påtage sig ansvar i hverken mindre eller større grad for en hvilken som helst
form for fejl, udeladelser, afbrydelser, sletninger eller forsinkelser brugeren måtte opleve under tilgang til
CRR-Servicen.
For enhver kommentar eller indlæg du poster, giver du Vichy en evig, uigenkaldelig, verdensomfattende,
royalty-fri, fuldkommen licenserbar og overdragelig ret og tilladelse til at bruge, kopiere, ændre, slette i sin
helhed, tilpasse, publicere, oversætte, skabe afledt indhold fra og distribuere sådant indhold og/eller
inkorporere sådant indhold i enhver form, medie eller teknologi. Du accepterer hermed, at Vichy må
offentliggøre din anmeldelse på sin Facebook-side: https://www.facebook.com/Vichy.dk

Du accepterer at udføre alle endvidere handlinger nødvendige for at fuldføre en hvilken som helst af de
ovenstående rettigheder givet til dig af Vichy, inklusiv fremlæggelse af dokumentation såfremt det
påkræves.
Ved at indsende dine personlige oplysninger i forbindelse med din anmeldelse og bedømmelse accepterer
du, at Vichy og Vichys tredjepart serviceudbydere må bruge din e-mailadresse til at kontakte dig vedrørende
statussen af din anmeldelse og for andre administrative formål.
Du accepterer at holde Vichy (hvilket omfatter Vichys ledende ansatte, direktører, repræsentanter,
datterselskaber, joint ventures, ansatte og tredjepart serviceudbydere, heriblandt, men ikke begrænset til
Apotamox), skadesløs hvad angår alle tab, påstande, krav og skadeserstatninger (aktuelle og deraf
følgende) af enhver art, direkte eller indirekte omfattende rimelige retslige omkostninger, som Vichy har
pådraget sig for enhver form for brud af dine repræsentationer og garantier som fremsat ovenfor.
Vichy forbeholder sig retten til at suspendere CRR-Servicen på ethvert tidspunkt uden varsel.

