Regler og vilkår for Del ditt spill
1. Generelle regler
1.1 Kontoholderen kan bestemme hvilke detaljer han vil bruke for å personliggjøre sin spillkupong.
Kontoholderen godkjenner og garanterer at detaljene inkludert men ikke begrenset til bakgunn, tekst, temaer,
bilder, symboler, ikoner, fonts, emoji skal ikke:
a. nevne, vise, portrettere eller visuelt skildre personer under 18 år;
b. være æreskrenkende, pornografiske, ulovlige, skadelige, truende, obskøne, trakasserende,
eller rasemessig, etnisk eller ellers støtende eller diskriminerende, voldlig, politisk sensitivt
eller ellers kontroversielt;
c. være i brudd med rettighetene av noen enhet som er en del av Kindred Group plc (the
“Kindred Group”) selskapene (inkludert men ikke begrenset til immatrielle rettigheter );
d. være i brudd med eller i brudd med noen tredjeparts rettigheter (inkludert men ikke
begrenset til immatrielle rettigheter.
1.2 Ved å dele en spillkupong på en sosiale medie-platform, er kontoholderen enig i og garanterer:
a. innrette seg etter alle aktuelle lover og reguleringer;
b. innrette seg etter alle aktuelle regler og vilkår til den sosiale medier-platformen;
a. ikke ha selv-ekskludert seg fra å spille på Kindred Group platformen eller er registrert som
selv-ekskludert i noe annet register eller database;
c. ikke være en (semi-) professionell spiller;
d. ikke være en kontraktør, agent eller affiliate av Kindred Group;
e. ikke dele, poste eller på noen måte vise spillkupongen på platformer som (hovedsaklig)
fokuserer på eller retter seg mot mindreårige;
f. ikke dele spillkupongen for kommersielle hensikter;
g. ikke dele noen personopplysninger på den delte eller visede spillkupongen, inkludert (men
ikke begrenset til) kontonummer og betalingsinformasjon;
h. ikke dele, poste eller på noen anne måte vise spillkupongen på platformer som er brukt av
eller for (semi-) profesjonelle spillere eller platformer der spillestøtte / strategier / triks
tilbydes eller diskuteres;
i. ikke oppmuntre eller fremme spill til deltakere på en sosial media-platform eller på noen
som helst annen måte oppmuntre slike deltakere på en sosial media-platform til å starte,
fortsette eller utøke sine spillaktiviteter;
j. ikke dele, poste eller på noe annet sett vise spillkupongen på platformer som agerer i strid
med noen (lokal) lov, dekret, regulering, retningslinje, direktiv eller hvor naturen eller
innholdet av en slik platform anses være ulovlig, enten som et resultat av eller uavhengig av
bruken
av
Del
ditt
spill-verktøyet.
1.3 Kontoholderen får ikke på noen måte manipulere, modifisere eller visuelt endre spilkuponger på en slik
måte at den ikke lengre (nøyaktig) viser eller representerer oddsen eller innsatse på spillkupongen.
1.4 Kindred Group reserverer seg retten til å, til en hver tid, inaktivere Del ditt spill-verktøyet, stenge eller
blokkere kontoholderens konto om kontoinnehaveren agerer i strid med disse regler for Del ditt spill.
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2. Immatrielle rettigheter
2.1 Alt matriell som gjøres tilgjengelig i sammenheng med eller ankommer fra Del ditt spill-verktøyet er og
forblir den (eksklusive) eiendom til Kindred Group eller noen av deres lisenshavere. Med unntak av hva som
uttrykkelig nevnes i disse vilkårene skal bruken av verktøyet Del ditt spill ikke utgjøre noen lisens, tildeling,
overføring eller andre rettigheter til immatrielle rettigheter (registrerte eller uregistrerte), inklusive, uten
begrensning, patent, varemerke, servicemerke, registrerte mønster, opphavsrett, databaserettigheter,
rettigheter til mønster, oppfinnelser eller konfidensiell informasjon.
2.2 Ved å benytte seg av Del ditt spill-verktøyet, godkjenner kontoholderen herved og overføre absolutt og
ugjenkallelig til Kindred Group plc (der det er relevant gjennom nåværende overføring av fremtidige
retigheter) med full tittel garenterer all goodwill og andre immatrielle rettigheter og relaterede rettigheter,
inklusive i og som følge av bruken av Del ditt spill-verktøyet, over hele verden under hele den eller de
perioder av beskyttelse under lov, inklusive alle fornyelser, forlenginger og gjenoppretninger under slike
perioder. Om slike rettigheter ikke kan overføres til Kindred Group plc etter lov, avstår kontoholderen herved
fra retten å utøve slike rettigheter som ikke kan tildeles, inklusive moralske rettigheter til opphavsrett.
2.3 Ved bruk av Del ditt spill-verktøyet, samtykker kontohaveren og garanterer å umiddlebart opplyse om
feilaktig eller feilaktig bruk av Kindred Groups varemerker, emblem, mønster eller andre lignende
intellektuelle, industrielle eller kommersielle rettigheter..
3. Skadeløsholdelse
3.1 Kontoholderen skal forsvare, holdes skadeløs og godtgjøre Kindred Group mot all gjeld, kostnader,
skader og tap (inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte eller følgetap, tap av profitt, tap av
omdømme, og alle renter, straffer og juridiske kotnader (beregnet på erstatningsgrunnlag) og alle andre
profesjonelle kostnader og utgifter) som Kindred Group har lidd eller blitt pådratt, eller pådraes på grunn av
eller i sammenheng med:
a. et hvert krav mot Kindred Group for faktisk eller påstått overtredelse av tredjeparts
immatrielle rettigheter som en følge av eller i sammenheng med bruk av Del ditt spillverktøyet; og
b. enhver tredjeparts krav eller rettstvist som oppstår fra en tredjepart basert på eller i
sammenheng med kontoholders bruk av Del ditt spill-verktøyet (inkludert, men ikke
begrenset til erstatningskrav fra sosiale medie-platformer og deres brukere)
4. Ansvarlighet
4.1 I den utstrekning som tillates ved lov, skal Kindred Group ikke, i sammenheng med eller som et resultat
av kontoholders bruk av Del ditt spill-verktøyet, holdes ansvarlig for noen tap av faktiske eller forventede
inntekter eller gevinster, for noen (spesell, indirekte eller som følge av) tap eller skade av noe slag som
oppstår og uansett om det forårsakes av skadestand (inkludert uaktsomhet) brudd på kontrakt eller annet.
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