VILLKOR FÖR SOCIALA DEPÅER

1.

DEFINITIONER

1.1

Nordnet Bank AB, org. nr 516406-0021, benämns nedan ”Nordnet Bank”, Nordnet
Pensionsförsäkring AB, org. nr 516406-0286, benämns nedan ”Nordnet Pension” och
Nordnet Bank och Nordnet Pension benämns nedan gemensamt för ”Nordnet”.

1.2

Shareville AB, org. nr 556806-7200, benämns nedan ”Shareville”. Sharevilles webb
och mobilapplikationer benämns nedan gemensamt för ”Sharevilles Plattform”.

1.3

Den eller de depåer som en kund i Nordnet väljer att dela på Sharevilles Plattform
(”göra Sociala”) benämns nedan ”Sociala Depåer” och innehavaren av en Social Depå
benämns nedan ”Social Kund”.

2.

NORDNETS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
AVSEENDE SOCIALA KUNDER OCH SOCIALA DEPÅER

2.1

En Social Kund ger Nordnet rätt att delge Shareville följande uppgifter om den Sociala
Kundens Sociala Depåer:
(i)

procentuellt innehav i angivet finansiellt instrument i förhållande till det totala
värdet på den Sociala Depån;

(ii)

den historiska utvecklingen av den Sociala Depån sedan depån öppnades (max
tre år bakåt i tiden);

(iii)

transaktioner med angivande av datum, finansiellt instrument, kurs och
köp/sälj för innevarande och föregående år (max 100 transaktioner); samt

(iv)

depåtyp.

(i) - (iv) ovan benämns nedan tillsammans ”Normaliserad Data”.
Shareville äger rätt att fritt publicera och på annat sätt använda den Sociala Kundens
Normaliserade Data utan ytterligare godkännande från den Sociala Kunden samt att
överlåta sina rättigheter i enlighet härmed till tredje man.
2.2 En Social Kund ger Nordnet rätt att på Nordnets webb och mobilapplikationer
(”Nordnets Plattform”) publicera Normaliserad Data avseende den Sociala Kundens
Sociala Depåer tillsammans med den Sociala Kundens registrerade Shareville-profil.
2.3 En Social Kund ger Nordnet rätt att direkt från Nordnet till den Sociala Kundens
webbrowser eller mobilapplikation (”Privat Shareville Depå”) överföra uppgifter om
den Sociala Kunden, kontoinformation, saldo samt detaljerad information om innehav
och transaktioner avseende den Sociala Kundens Sociala Depåer. Den Privata
Shareville Depån kommer inte att vara tillgänglig för någon annan än den Sociala
Kunden, således inte heller för Shareville.
2.4 Nordnet äger rätt att vid var tid och efter egen bedömning samt utan underrättelse
till Shareville eller Sociala Kunder utelämna eller ta bort finansiella instrument från att
ingå i Normaliserad Data exempelvis, men inte uteslutande, på grund av risk för marknadsmissbruk. Vidare kan Normaliserad Data komma att tillhandahållas med viss
tidsförskjutning. Normaliserad Data kan därför komma att inte helt korrekt återspegla
den procentuella fördelningen av innehavet i förhållande till värdet på den Sociala
Depån. Det kan vidare uppkomma driftsavbrott eller andra fel eller störningar i
Nordnets eller Sharevilles data-, tele- eller elsystem som exempelvis kan medföra att
Normaliserad Data inte är tillgänglig, blir försenad eller är felaktig.
2.5 Nordnet förbehåller sig rätten att vid var tidpunkt och efter egen bedömning samt utan
angivande av skäl avregistrera en depå från att vara Social eller att neka en begäran om
att göra en depå Social.  
3.

SOCIALA KUNDERS SKYLDIGHETER AVSEENDE SOCIALA DEPÅER

3.1

Sociala Kunder omfattas utöver dessa Villkor för Sociala Depåer oförändrat av övriga
avtal och villkor som den Sociala Kunden ingått/avtalat om med Nordnet.

3.2 Det åligger en Social Kund att inte använda Sociala Depåer i syften som strider mot
vid var tid gällande författningar eller god sed på värdepappersmarknaden samt att
följa Sharevilles vid var tid tillämpliga villkor för deltagande på Shareville
(”Sharevilles Användarvillkor”). En Social Kund som bryter mot Sharevilles Användarvillkor anses också bryta mot dessa Villkor för Sociala Depåer.
3.3 Nordnet erinrar den Sociala Kunden om vikten av att också övervaka den Sociala
Depån i inloggat läge på Nordnet samt betydelsen av att denne grundar sitt agerande
på, och tar del av, direkt information avseende sin depå i inloggat läge på Nordnet.
4.

PERSONUPPGIFTER

4.1

Genom godkännande av dessa Villkor för Sociala Depåer anses den Sociala Kunden
vara införstådd med och godkänna att Nordnet kommer att behandla den Sociala
Kundens personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörandet av dessa Villkor
för Sociala Depåer och Nordnets rättsliga skyldigheter. Den Sociala Kunden godkänner
också att Nordnet behandlar dennes personuppgifter för information om villkorsändringar och tjänster med mera med anknytning till dessa Villkor för Sociala Depåer
och att behandling av dennes personuppgifter även kan komma att ske av Nordnet och
övriga bolag i Nordnet-koncernen för ändamål som avser direkt marknadsföring.

4.2 För ytterligare information om Nordnets behandling av personuppgifter hänvisas till
Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB.
5.

BANKSEKRETESS

5.1

Nordnet äger inte rätt att delge Shareville någon information om värdet på den Sociala
Depån eller värdet på innehav i enskilda finansiella instrument eller andra tillgångar
på den Sociala Depån. Nordnet äger inte heller rätt att delge Shareville några personliga uppgifter, såsom namn eller personnummer, avseende Sociala Kunder. Sådana
uppgifter kommer dock att skickas till den Sociala Kundens Privata Shareville Depå
vilken inte är tillgänglig för någon annan än den Sociala Kunden, således inte heller för
Shareville.

5.2 Sociala Kunder uppmärksammas på möjligheten och riskerna med att uppgifter som
Sociala Kunder ger Shareville åtkomst till exempelvis i samband med upprättandet av
en Shareville-profil eller vid inloggning på Shareville, kan komma att avslöja innehavaren av en Social Depå och därmed röja att denne är kund hos Nordnet.
5.3 Nordnet råder Sociala Kunder att agera under ett alias när de registrera en Sharevilleprofil i syfte att minimera riskerna för att någon otillbörligt eller till skada för den
Sociala Kunden utnyttjar uppgifterna som publiceras på Shareville. Sociala Kunder
erinras om att när de väljer att göra en depå Social eller bidra med annat innehåll eller
andra uppgifter på Shareville innebär det att uppgifterna blir publika och att alla,
inklusive personer som inte är inloggade på Shareville, kan komma att ta del av och
använda uppgifterna. Sociala Kunder erinras vidare om vikten av att aldrig bidra med
uppgifter som skulle kunna användas exempelvis för nätbedrägerier eller identitetsstölder.
5.4 Den Sociala Kunden ansvarar själv för all information som denne lämnar till Shareville
och/eller publicerar på Sharevilles Plattform och följderna av att uppgifter som omfattas av banksekretess eller av personuppgiftslagen härigenom avslöjas.
6.

ANSVAR OCH SKADESTÅND

6.1

Nordnet tar inte något ansvar för innehållet i Normaliserad Data eller andra uppgifter
på Sharevilles Plattform, den Privata Shareville Depån eller uppgifter på Nordnets
Plattform som framgår härrör från Shareville (nedan tillsammans ”Shareville-data”).
Nordnet ansvarar inte heller för åtgärder eller agerande som baserats på Sharevilledata eller för eventuella skador som orsakats på grund av Shareville-data. Nordnet
friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att göra en depå
Social eller att använda Shareville. Nordnet ansvarar således inte i något fall för om
Shareville-data, valet att göra en depå Social eller annan användning av Shareville,
direkt eller indirekt, leder till skada eller förlust, utebliven vinst eller inkomst för
Sociala Kunder eller någon annan person som tagit del av innehållet. Begränsningen av
Nordnets ansvar för skada gäller dock inte om skadan orsakats av grov vårdslöshet.

6.2 Nordnet tar inte något ansvar för hur Shareville använder, sprider, bearbetar, offentligt
visar eller i övrigt hanterar den information som en Social Kund enligt punkt 2 ger
Nordnet rätt att delge Shareville eller som den Sociala Kunden själv bidrar
med på Shareville, och vad följderna kan bli av överlämnandet av sådan information.
Den Sociala Kunden ansvarar själv för att inte bidra med insiderinformation och för att
dennes agerande inte kan anses utgöra otillbörlig marknadspåverkan.
6.3 Nordnet uppmanar till att iaktta försiktighet vid publicering av information på
Sharevilles Plattform, exempelvis vid lämnande av kommentarer kring transaktioner
och innehav, samt att kritiskt granska information som andra användare bidragit med
på Sharevilles Plattform. Varken Nordnet eller Shareville kommer att ha granskat
materialet innan det publiceras.
6.4 Det material på Nordnets Plattform som framgår härrör från Shareville, såsom men inte
uteslutande kommentarer kring finansiella instrument, ska inte anses utgöra investeringsrådgivning enligt lag om värdepappersmarknaden eller ses som investeringsrekommendationer eller -analyser enligt lag om handel med finansiella instrument
eller Finansinspektionens föreskifter.
6.5 För det fall att en Social Kund bryter mot dessa Villkor för Sociala Depåer kan det leda
till att den Sociala Kunden stängs av från Shareville och/eller sägs upp av Nordnet samt
blir ersättningsskyldig mot Shareville och/eller Nordnet. För det fall en Social Kund
direkt eller indirekt skadar Nordnet och/eller Shareville eller direkt eller indirekt
åsamkar Nordnet och/eller Shareville kostnader genom att bryta mot dessa Villkor för
Sociala Depåer eller på annat sätt agera i strid mot gällande författningar ska den
Sociala Kunden vid anfordran ersätta Nordnet och/eller Shareville för sådan skada.
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7.

ÄNDRING AV VILLKOR OCH AVSLUTANDE AV SOCIALA DEPÅER

7.1

Nordnet respektive den Sociala Kunden har rätt att säga upp dessa Villkor för Sociala
Depåer till omedelbart upphörande varvid den Sociala Depån kommer att upphöra att
vara Social i nära samband härmed.  

7.2 För det fall den depå som ligger till grund för den Sociala Depån avslutas hos Nordnet
kommer även den Sociala Depån att avslutas i nära samband härmed.
7.3 Ändring av dessa Villkor för Sociala Depåer ska ha verkan från och med 30:e kalenderdagen efter det att Nordnet meddelat sina Sociala Kunder om ändringen. Sådant
meddelande kan skickas via Nordnets meddelandecentral och ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid avsändandet.
8.

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

8.1

Tolkning och tillämpning av dessa Villkor för Sociala Depåer ska ske enligt svensk rätt
och tvist i anledning härav ska avgöras av svensk domstol.

NORDNET_SE_VILLKOR_FÖR_SOCIALA_DEPÅER_2014-2

Nordnet Bank AB Box 14077 Gustavslundsvägen 141 SE-167 14 Bromma Tel: +46 8 506 330 00
Order: +46 8 506 331 00 Fax: +46 8 506 330 65 Org. nr 516406-0021 E-post: info@nordnet.se www.nordnet.se

