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0 - Þjónustuaðili

Nafn fyrirtækis: Northlayer ehf.

Kennitala: 660722-1140

Lögheimili: Ægisíða 62, 107 Reykjavík.

Aðrar starfsstöðvar: Grandagarður 16, 101 Reykjavík.

Póstfang: info@northlayer.is

Varnarþing: Héraðsdómur Reykjavíkur við Lækjargötu

1 - Lögsaga

Þessi samningur varðandi viðunandi notkun á þjónustu er hefjaður í lögsögu Íslenska

lýðveldisins. Hver og einn aðili sem á varðar í þessum samningi er því skuldbindur

Íslenskum lögum og reglugerðum innan allra samskipta við Northlayer og viðeigandi

þjónustur.

Í ástandi, uppákomu og eða ósá� milli Northlayer og annars aðila, fyrirtækis eða

stofnunar í einkamáli, þar sem um lögsókn og eða hefjun máls er að ræða skal sagt

lögmál aðeins vera haldið í varnarþingi Northlayer ehf þ.e. Héraðsdómur Reykjavíkur við

Lækjargötu. (Samkvæmt 33. gr. 1. mgr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála)

2 - Skilgreiningar

Í samningi þessum er farið yfir mörg hugtök sem best er að skilgreina hvert fyrir sig.

Eftirfarandi eru skilgreiningar hugtaka og atriða, sem notuð eru með stórum staf í byrjun

orðs, og eru skilgreind hér í karlkyni eða kvenkyni eða hvorugkyni (e.o. sést í orðaskrám)

og eintölu í nefnifalli:
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2.0 “Northlayer” : Fyrirtækið Northlayer ehf e.o. fæst í kafla 0.

2.1 “Þjónusta” : Allar þjónustur og vörur frá kafla 2 í þjónustuskilmálum Northlayer fyrir

utan þjónustur Vefstofu og annarar forritunar- og ráðgjafaþjónustu.

2.2 “Viðskiptavinur” : Viðskiptavinur Northlayer, einstaklingur eða lögaðili í

viðskiptasambandi við Northlayer.

Ef óvíst er um túlkun hugtaks eða skilgreinginar má hafa samband við

legal@northlayer.is og eða skoða vefsíðu Northlayer á Northlayer.is. Ef á við fæst

sty�ing og Ensk þýðing skilgreinda hugtaka í sviga.

3 - Óheimil notkun á þjónustu Northlayer

Viðskiptavinurinn er skyldur Íslenskum lögum og skal því ekki nota þjónustur og vörur

sínar frá Northlayer í lagabrot hvað varðar Íslensk lög.

4 - Ábyrgð viðskiptavina

Viðskiptavinurinn er einn og sæll ábyrgur fyrir því sem gengur á sinni þjónustu.

Northlayer skal ekki vera fjármunalega ábyrgt fyrir innbrots í þjónustu, ólöglegrar

starfsemi á þjónustu, eða annara skaðabóta úr notkun þjónustunnar.

5 - Viðbrögð við broti

Í atvikum þar sem Viðskiptavinur er í afbrota þessum samningi getur Northlayer tekið

afstöðu og á heimild til aðgerða hér að neðan:

5.0 Bro�vísun, svipting og eyðing þjónustu, og eilífðarbann frá viðskiptum við

Northlayer.

5.1 Tilkynning til yfirvalda um framkvæmdir Viðskiptavinarins.
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6 - Samvinna við yfirvöld

Northlayer hefur ré� til að deila upplýsingum Viðskiptavina og viðeigandi gögnum til

íslenskra yfirvalda ef um sanngjarna beiðni stjórnvalda er að ræða.

Northlayer viðheldur og deilir eigi upplýsingum Viðskiptavina, gögnum osvfr. til erlendra

yfirvalda án undirritaðar ré�arheimildar frá Íslenskum dómstólum

Northlayer hefur heimild á opinberi tylkinningu yfirvaldabeiðnar á aðgengilega vefsíðu

nema mælt eða leiðbeint er öðruvísi frá Íslenskum dómsstóli.

Northlayer mun ávallt virða leitarheimild frá Íslenskum dómstólum.

Northlayer mun ekki tilkynna Viðskiptavinum sínum frá spurningum yfirvalda um þá.

7  - Takmörkun ábyrgðar

Northlayer samþykkir takmörkun ábyrgðar Viðskiptavina sem beita jöfnum eða

strangari reglum gegn notkun þjónustu til sinna eigin viðskiptavina á þá vegu að

Viðskiptavinur Northlayer skuli ekki vera ábyrgur því sem viðskiptavinur hans gerir á

eigin þjónustu. Þe�a gildir aðeins ef Viðskiptavinurinn fylgir þessum skilyrðum:

7.0 Viðskiptavinurinn samþykkir að aðstoða með lögreglurannsókn og slíkt í samræmi við

eigin skilmála Northlayer í kafla 6.

7.1 Viðskiptavinurinn býður eigin viðskiptavinum þjónustur í gegnum þjónustur og vörur

frá Northlayer

7.2 Viðskiptavinurinn er hæfur og fljótur í samskiptum með Northlayer varðandi öll mál

um brot gegn skilmálum Northlayer, þar á meðal þessum, þannig að öllum spurningum

Northlayer er svarað innan 48 klst.
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8 - Breytingar á viðeigandi samningum

Þessum samningi um viðeigandi notkun á þjónustu, má Northlayer breyta hvenær sem er

en skal ávallt gefa út yfirlýsingu breytinganna til viðskiptavina degi fyrirfram ef hægt er.

Skjal þe�a var síðast uppfært 23/01/2022.
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