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Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: 

Forbrukerrådet ved finansportalen.no 

(heretter kalt Lisensgiver) 

og 

(heretter kalt Kunden) 

URL til Kundens digitale løsning: 

 Har ikke digital løsning 

Annen informasjon om hva informasjonen fra finansportalen.no skal brukes til: 

 Ønsker ikke å oppgi hva informasjonen fra finansportalen.no skal brukes til. 

Henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: 

Kunden 

Navn:   

Stilling: 

Tlf:   

E-post:

Finansportalen.no 

Navn:   Srivathsan Rajagopal 

Stilling: Tech lead

E-post: support-fp@forbrukerradet.no
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Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett eksemplar til hver part. 

 

 

Sted og dato: 

 

Sted og dato: 

 

 

 

_____________________________________ 

Kundens underskrift 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

For Forbrukerrådet ved finansportalen.no 
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1 Definisjoner  

• «informasjon» skal bety tekst, bilder, datasett eller andre frembringelser 

som er beskyttet som åndsverk, etter åndsverksloven § 1, eller som er 

beskyttet etter bestemmelsene om Andre rettigheter i åndsverksloven 

kapittel 5 (deriblant databaser), og som er gjort tilgjengelig under denne 

Avtalen.  

• «kopiere» skal bety eksemplarfremstilling av enhver art. 

• «tilgjengeliggjøre» skal bety enhver tilgjengeliggjøringshandling deriblant å 

distribuere, overføre, spre, vise, fremføre, selge og låne ut. 

• «bruke» skal bety å foreta en eller flere opphavsrettslige relevante 

handlinger som krever rettighetshaverens tillatelse, herunder å kopiere og 

tilgjengeliggjøre informasjon.    

• «finansportalen.no» skal bety nettsted som eies og driftes av 

Forbrukerrådet. 

 

2 Avtalens omfang 

Kunden kan, med de begrensninger som følger av Avtalen, bruke, kopiere og 

tilgjengeliggjøre informasjon, som er samlet inn, sammensatt og tilrettelagt for 

distribusjon av Lisensgiver. 

Kundens bruk er ikke-eksklusiv, vederlagsfri og uten tidsmessige eller 

geografiske begrensninger. Informasjonen kan benyttes i ethvert medium og 

format. Alle kunder får tilgang til den samme informasjonen.  

 

3 Unntak 

Avtalen omfatter ikke og gir derfor ikke rett til å bruke: 

• informasjon som inneholder personopplysninger som er omfattet av 

personopplysningsloven med mindre det foreligger lovlig 

behandlingsgrunnlag for utleveringen og for den videre behandling av 

personopplysningene 

• informasjon som har blitt gjort tilgjengelig i strid med lovbestemt 

taushetsplikt 

• informasjon som er unntatt offentlighet med hjemmel i lov 

• informasjon omfattet av tredjeparts rettigheter som Lisensgiver ikke kan 

lisensiere til Kunden 

• informasjon som er beskyttet av andre immaterialrettigheter enn 

opphavsrett og de nærstående rettighetene etter åndsverkloven kapittel 5, 

så som varemerker, patenter og designrettigheter, men dette er ikke til 

hinder for å benytte informasjon der Lisensgivers logo er fast integrert i 
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informasjonen eller for å navngi opphavet til informasjonen etter 

bestemmelsen nedenfor om kreditering. 

 

Hvis Lisensgiver har tilgjengeliggjort informasjon som ikke blir omfattet av 

Avtalen, i henhold til listen over, skal Kunden stoppe all form for bruk i kraft av 

Avtalen, og slette informasjonen, så snart vedkommende blir gjort kjent med 

eller burde forstått at dette er informasjon som ikke er omfattet av Avtalen. 

4 Krav til kreditering  

Alt innhold som Kunden henter fra Finansportalen skal merkes på følgende 

måte: 

 

«Data levert av» (norsk) 

«Data provided by» (engelsk) 

 

pluss Finansportalens logo, som på digitale medier skal være klikkbar og lenket 

til http://finansportalen.no.   

Tillatte logoer finnes i lenken her: 

http://www.finansportalen.no/Forsiden/Bruk+av+v%C3%A5re+data 

 

Logoen skal være tydelig for publikum og vises i tilknytning til prisoversikten.  

 

Merkingen skal være i samme skriftstørrelse som resten av teksten i oversikten.  

Dersom Kunden har for lite plass tilgjengelig, kan merking uten logo gjøres slik: 

 

«Data levert av finansportalen.no» 

«Data provided by finansportalen.no»  

 

5 Misbruk 

Kunden skal ikke misbruke informasjonen og heller ikke fordreie eller uriktig 

fremstille informasjonen.  

 

Spesielt om ikke-selektiv gjengivelse:  

Om Kunden på sitt nettsted velger å presentere bare deler av informasjonen, 

må dette utvalget presenteres på en fullstendig og rettferdig måte. Om Kunden 

http://finansportalen.no/
http://www.finansportalen.no/
http://www.finansportalen.no/
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for eksempel gjengir de ti billigste boliglånene, må dette være de ti man får fra 

finansportalen.no. Kunden kan ikke utelate noen aktører. Det følger av dette 

vilkåret at Lisensgivers informasjon for eksempel ikke kan benyttes til å lage en 

provisjonsfinansiert oversikt, hvor de som ikke betaler provisjon utelates. 

 

6 Oppdatering 

Finansportalen oppdateres vanligvis flere ganger daglig. Kunden skal oppdaterer 

sine lister mot Finansportalens original minst én gang i timen. Lavere 

oppdateringsfrekvens må avtales med Finansportalen og uansett synliggjøres 

tydelig for brukerne.  

 

7 Vern av Lisensgivers varemerke og 

finansportalen.no 

Verken Lisensgivers eller andre bidragsyteres navn eller varemerker skal bli 

brukt for å gi støtte til, anbefale eller markedsføre Kunden, eller produkter eller 

tjenester som benytter informasjon uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra 

Lisensgiver.  

 

Kunden kan ikke lage tjenester/nettsider som fremstår som de er laget av 

Lisensgiver. Kunden kan ikke bruke informasjonen på nettsider som bryter 

norsk lov. 

 

8 Statistikk 

Enkeltnettsider som hovedsakelig bygger på informasjon fra finansportalen.no, 

slik som prislister og kalkulatorer, skal inneholde en kodestreng som sender 

trafikkdata til Finansportalens statistikksystem. Annen rapportering kan avtales 

særskilt. Denne koden vil Kunden motta fra Lisensgiver og selv inkludere på 

sidene. Data Lisensgiver mottar ved statistikkinnhentingen er fortrolig. 

 

9 Virkninger ved brudd på avtalen 

Bruk av informasjon i henhold til Avtalen er betinget av at Kunden oppfyller 

vilkårene i Avtalen. Dersom Kunden misligholder en eller flere av sine plikter 

etter Avtalen, opphører Kundens rett til å bruke informasjonen umiddelbart og 

uten varsel. Kunden skal ved slikt brudd på Avtalen, umiddelbart og uten varsel, 

treffe de tiltak som er nødvendig å bringe krenkelsen til opphør. Fordi retten til 
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å bruke informasjonen opphører må Kunden stoppe all form for bruk av 

informasjonen i kraft av Avtalen. Ved mislighold kan Forbrukerrådet sperre 

Kundens tilgang til informasjonen.  

 

Ved misbruk av informasjonen (punkt 5) forbeholder Forbrukerrådet seg retten 

til å informere forbrukerne om Kundens misbruk. 

 

10 Kostnader 

Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader han måtte pådra seg for å kunne 

iverksette Avtalen. Om Avtalen krever noen form for tilpasning fra 

Finansportalens side, vil Kunden etter nærmere avtale dekke også dette. 

 

11 Lisensgivers rettigheter til informasjonen og 

redaksjonelt innhold 

Innholdet i finansportalen.no er vernet etter åndsverklovens bestemmelser. 

Dette gjelder både informasjonen og redaksjonelt innhold. 

 

12 Ansvarsfraskrivelse 

Informasjonen er som «som den er». Informasjonen kan inneholde feil og 

utelatelser. Lisensgiver gir ingen garantier, heller ikke for informasjonens 

innhold eller aktualitet. 

 

Lisensgiver fraskriver seg, så langt det er rettslig adgang til det, ethvert ansvar 

for feil og mangler ved informasjonen. 

 

Lisensgiver er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå 

som følge av utnyttelse av informasjonen eller i forbindelse med kopiering eller 

videre tilgjengeliggjøring av informasjon.  

 

13 Garantier for datakvalitet og tilgjengelighet 

Denne Avtalen er ikke til hinder for at Lisensgiver kan gi supplerende uttalelser 

om forventet eller tilsiktet datakvalitet og tilgjengelighet. Slike uttalelser skal 

anses å være av veiledende art og er ikke forpliktende for Lisensgiver. 
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Ansvarsfraskrivelsen i punkt 12 gjelder uavkortet også når det er gitt slike 

veiledende uttalelser.   

 

14 Endringer i avtalen 

Lisensgiver kan ensidig foreta endringer i denne Avtalen. Den nye versjonen skal 

sendes Kunden pr. e-post. Der kunden har bedt om det og oppgitt postadresse, 

skal den nye versjonen også sendes Kunden pr. post. Den nye versjonen vil tre i 

kraft én måned etter at Lisensgiver har sendt den (heretter kalt 

endringstidspunktet). Kunden kan frem til endringstidspunktet si opp avtalen, 

og vil fra oppsigelsestidspunktet ikke lenger kunne benytte informasjon fra 

finansportalen.no. Dersom Avtalen ikke sies opp før endringstidspunktet, vil 

den nye versjonen gjelde fra endringstidspunktet.  

 

15 Lovvalg og verneting 

Avtalen, og enhver tvist og ethvert krav som oppstår i forbindelse med eller 

relatert til Avtalen, er underlagt norsk rett. 

 

Verneting er Oslo tingrett.  

 

16 Ikrafttredelse  

Avtalen trer i kraft når den er undertegnet av begge parter.  
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