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Godkännande av allmänna villkor och regler 
Dessa allmänna villkor och regler används för en spårningsapplikation (nedan kallad 
”appen”) och dess tredjeparts tjänstanvändning (”tjänster”), appen tillhandahålls som en del 
av Nordic Innovations projekt P20029 ”Sustainable insights: Measure, Inform, Mobilise” 
(hållbara insikter: mät, informera, mobilisera; ”MIM-projektet”) som genomförs av följande 
fyra organisationer (”partner”): 

- Applied Autonomy AS, ett aktiebolag med säte i Norge, och registrerad adress på 
Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg, Norge (”Applied Autonomy”) 

- Kobla AS, ett aktiebolag med säte i Norge, och registrerad adress på Postboks 711 
Strømsø, 3003 Drammen, Norge (”Kobla”) 

- Moprim Oy, ett aktiebolag med säte i Finland, och registrerad adress på 
Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki, Finland (”Moprim”)  

- Östersunds Kommun, en svensk kommun med organisationsnr: 212000–2528, 
kontaktbar på 831 82 Östersund, Sverige (”Östersund kommun”) 

Tillsammans bildar de fyra partnerna MIM-projektets konsortium (”Konsortiet”). Applied 
Autonomy är projektets ägare. 
Appens tjänster är till exempel spårning av dina rörelser och transportmedel under dina 
vardagliga aktiviteter. Tjänster kan inkludera ytterligare villkor, vilka kommer att presenteras 
inom dessa tjänster. Genom att använda tjänsten accepterar du dessa villkor i dess helhet. 
 
Registrering 
För att kunna använda appens tjänster måste du vara minst 18 år gammal. Appen och 
tjänsterna är endast avsedda för din personliga användning. Du måste använda ditt eget 
namn och personuppgifter för att registrera dig. 
Appen kan använda din enhets nätverksanslutningar. Beroende på din prenumeration hos 
din mobiloperatör kan detta medföra kostnader genom användning av nätverksanslutningen 
i ditt hemland eller utomlands. Som användare ansvarar du för tjänsterna som används 
genom appen du har installerat på din enhet och möjliga kostnader kopplat till användning 
av nätverksanslutningen. 
 
Konsortiet avser att hålla appen och tjänsterna konstant tillgängliga, uppdaterade och felfria. 
Konsortiet garanterar däremot inte att appen och tjänsterna är konstant tillgängliga, 
uppdaterade och felfria. 
Konsortiet och varje individuell partner har också rätten att avsluta appen eller tjänsterna, 
om detta till exempel krävs för installations-, ändrings- eller underhållsarbete, eller om lagar 
och regleringar eller myndigheter kräver detta, eller om sådant avbrott har annan acceptabel 
anledning. Konsortiet försöker att säkerställa att avbrottet är så kort som möjligt. Konsortiet 
kommer att göra sitt bästa för att informera användarna om tjänstens avbrott eller uppehåll 
en rimlig tid i förväg. Konsortiet har rätten att utveckla appen och tjänsterna och reserverar 
sig rättigheten att producera tjänsterna på det sätt de bedömer som bäst möjliga. Som 
användare ansvarar du för eventuella ändringar som krävs i din enhet. Konsortiet gör sitt 
bästa för att informera användaren om eventuella tjänsteavbrott en rimlig tid i förväg. 
 
Appen och tjänsterna kan innehålla länkar eller anslutningar till tredjepartstjänster, eller 
innehåll från tredjepartskällor. Tredjepartstjänster eller innehåll används enligt respektive 



tredje parts allmänna villkor och regler. Konsortiet är inte ansvarig för den tredje partens 
tjänster eller innehåll. 
Konsortiet ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada, förlust eller kostnad, inklusive 
förlust av data rörande appen och tjänsterna, och dess användning. 
 
Tjänster och dess användning 
 
När du registrerar dig skickas ditt namn och din region till Koblas server och lagras där. Om 
du väljer att lagra din e-postadress, fordonsinformation och eventuella rapporter om 
väginformation som du skickar till Östersunds kommun genom appen kommer även de att 
lagras på Koblas server. Mer information om vad som lagras var och för vilket syfte finns i 
vår dataskyddspolicy. 
Efter att du påbörjat användning av tjänsterna kan du börja registrera din personliga 
förflyttning med appen. För detta syfte kommer appen på din smartphone att insamla data 
från telefonens accelerometer, GPS och andra sensorer. Den insamlade informationen 
kommer att behandlas inom appen och genom överföring till Moprims server. Efter att data 
har skickats till Moprims server analyserar appen automatiskt vilket transportmedel du 
använder (till exempel gång, cykel, bil, buss, tunnelbana, tåg etc.). Appen visar dig dina 
registrerade resor, som den avgör med hjälp av insamlade GPS-punkter. Du kan se en 
geografisk representation av enskilda etapper på en karta, om tillgängligt i appen. 
Appen sammanfattar också informationen från dina personliga förflyttningar till statistik, vilket 
ger information om hur många transportmedel som använts, vilken procent av tiden som 
spenderats på dem, och ditt personliga koldioxidavtryck. 
Sammanfattningarna av dina resor lagras på Koblas server för att kunna räkna ut 
resebonusar. 
Appen körs i bakgrunden på din telefon även när användargränssnittet inte är aktivt. 
Du kan läsa mer om hur appen läser av din förflyttningsinformation i dataskyddspolicyn. 
Även om teknologin är mycket precis är det möjligt att appen kan skapa felaktiga 
igenkänningar i vissa fall. Du kan korrigera dessa felaktiga igenkänningar i appen. 
Efter att du godkänt dessa villkor ger konsortiet dig en begränsad rättighet att använda 
appen och tjänsterna för personliga, icke-kommersiella syften enligt dessa villkor. Rätten till 
användning är icke exklusiv och du har ingen rätt att överföra användningsrätten till andra. 
Appen kan inkludera tredje parts funktioner. Alla immateriella rättigheter kopplade till appen, 
tjänsterna och dess innehåll och andra rättigheter tillhör konsortiet, dess partners och 
licensinnehavare. 
Du får inte kopiera eller modifiera appen eller kompilera eller dekompilera till källkod, eller 
hacka den eller på något sätt inskränka tjänsterna eller appen och de mjukvaru- och 
säkerhetsåtgärder som de bygger på. 
Konsortiet samlar in användarinformation vid installation och användning av appen och 
tjänsterna. Appen kan innehålla komponenter från tredje part, som kan användas för att 
analysera användningen av appen och tjänsterna, användarprofilering och riktad reklam i 
tredje parts applikationer och internettjänster genom användning av enhetens eller 
mobiltelefonens identifikationer, cookies och annan information enligt dataskyddspolicyn. 
 
Genom att godkänna dessa villkor och regler bekräftar du att du har läst och godkänner 
användningen av insamlad data baserat på dessa villkor och dataskyddspolicyn. 
Användarens enhets sekretessinställningar kan ändras enligt tillverkarens riktlinjer. 
 



Giltighet och avslutande av tjänst 
 
Konsortiet reserverar sig rättigheten att blockera eller avlägsna tillgång till ditt konto 
temporärt eller permanent eller radera ditt konto efter eget gottfinnande om det finns 
anledning att misstänka att du använder ditt konto på ett förbjudet sätt eller att du missbrukar 
appen eller tjänsterna eller att du orsakar skada för konsortiet, appen, tjänsterna eller andra 
användare, eller om konsortiet uppmärksammas om att din enhet eller användar-id används 
av tredje part. 
 
Konsortiet förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter eget gottfinnande genom att 
meddela förändringarna i appen eller tjänsterna eller på andra sätt som beskrivs i dessa 
villkor. Nya villkor blir giltiga så snart användaren har godkänt de nya villkoren. 
Godkännande av förändringar kan vara ett krav för fortsatt användning av appen och 
tjänsterna. 
 
Tillämplig lag och tvister 
 
Dessa allmänna villkor och regler och användaravtalet som regleras av dem står under 
svensk lag. 
Eventuella tvister kopplade till eller sprungna ur dessa villkor och regler skall avgöras i 
Östersunds tingsrätt. 
 


