
 
Villkor och regler 
Vid uppladdning av bild och text på webbplatsen Yamaha Custom Club (YCC) 
www.yccsweden.se måste du som användare beakta följande villkor och regler 
: 
Ansvar 
Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp på webbplatsen och du måste 
följa våra regler och villkor. YCC kan inte klandras för vad du skriver. 
 
Copyright / Upphovsrätt 
Respektive medlem/användare som laddar upp bild/bilder på www.yccsweden.se 
bekräftar att han/hon äger upphovsrätten till uppladdade bilder. Detta gäller oavsett 
om det är medlemmen/användaren själv som gör det eller om det sker med hjälp av 
webbredaktör eller annan behörig person. Respektive medlem behåller 
upphovsrätten till sina bilder. 
 
Medlem som laddar upp bild/bilder på yccsweden.se ger YCC användarrätt till 
bild/bilderna utan motkrav på ekonomisk ersättning, användarrätten är begränsad till 
publicering av bild/bilder (både i sitt ursprungliga skick och i redigerat skick) på 
yccsweden.se, i nyhetsbrev och i YCC-tidningen som ges ut av YCC Sweden till 
dess medlemmar samt till marknadsföring av YCC. Användarrätten begränsas inte i 
tid utan att YCCs rättigheter enligt denna punkt gäller även efter att medlemskapet 
upphört. 
 
Du får endast publicera texter och bilder som du har upphovsrätt och publiceringsrätt 
till. Med att publicera menas att ladda upp eller lägga/länka in den i forum, galleri etc. 
så att den syns där. Du får dock länka till en sida på en annan sajt där den visas - 
men inte länka till enbart t ex JPEG-filen. 
 
Villkor avseende innehåll 
Du är själv ansvarig för din uppladdning. Detta innebär att du som medlem kan 
ställas till svars för din uppladdning. Om t ex en bild innehåller upphovsrättsskyddat 
motiv eller om du är osäker på vem som äger rättigheterna, publicera inte bilden! 
Stötande/kränkande bilder och inlägg. 
 
 
 
 
 
 



 
Respektive medlem förbinder sig att inte ladda upp bilder eller skriva inlägg som på 
något sätt kan uppfattas som stötande eller kränkande för individ eller grupp av 
individer. Bilder och texter får inte innehålla: - hets mot folkgrupp eller annat av 
rasistisk karaktär - kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning hot eller 
stötande uppgifter - olaga våldsskildring eller barnpornografi - pornografi - uppgifter 
som utgör upphovsrättsintrång - spridning av datavirus - erbjudande om sexuella 
tjänster - uppmaning till brott 
 
Borttagning av bilder 
För att få en uppladdad bild eller text borttagen, kontakta YCC (se kontaktuppgifter 
längst ner på sidan). Borttagning får endast ske av webbredaktör oavsett vem som 
tidigare laddat upp bilden/texten. Material som använts redaktionellt kan av praktiska 
och tekniska skäl inte tas bort i efterhand. 
 
Länkar till andra internetsidor 
Att länka till sajter som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som regelbrott. 
Användare som gör sådana länkningar är direkt ansvariga för denna förseelse. 
Vi kan dock inte ansvara för innehållet av de internetsidor vi länkar till från 
webbplatsen. Om du skulle upptäcka att de internetsidor vi länkar till har ett olagligt 
eller kränkande innehåll är vi tacksamma för att du genast anmäler det till 
webbmaster! 
 
Du måste agera som privatperson 
Den som laddar ner bilder och skriver texter skall agera som privatperson och aldrig i 
kommersiellt syfte. 
 
Kommersiella inlägg är inte tillåtna! 
Det är inte tillåtet med reklam eller värvningar i forum eller på andra platser utan att 
först ha fått redaktionens uttryckliga godkännande för detta. Vidare är det inte tillåtet 
med inlägg där den som postat inlägget, eller närstående, kan tänkas ha någon som 
helst ekonomisk vinning av budskapet, nu eller i framtiden. Upprepade 
rekommendationer av produkter/tjänst från samma / olika medlemmar kommer att 
ses som kommersiella även om ingen tydlig koppling finns. Det är alltid redaktionen 
som har sista ordet i dessa diskussioner. 
 
YCCs rätt till moderering 
YCC förbehåller sig rätten att moderera inlägg, denna rätt omfattar exempelvis 
borttagande av bilder, redigering i texter som kan uppfattas som stötande och/eller 
kränkande. 



 
 
Brott mot villkoren 
YCC har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig utesluta dig 
som användare om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om YCC 
på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta YCC för all skada som 
du åsamkat YCC i anledning av brott mot villkoren. 
 
GDPR (PuL) 
Medlem som väljer att registrera sig som medlem på yccsweden.se godkänner att 
YCC sparar information om användare i medlemsregister allt i enlighet med 
personuppgiftslagen, GDPR (PuL). 
 
Nyhetsbrev 
Medlem som väljer att registrera sig som medlem på yccsweden.se godkänner att 
YCC regelbundet skickar ut nyhetsbrev till den e-postadress som angavs i samband 
med registreringen. 
 
Ändring av villkor 
YCC har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Eventuella 
ändringar i villkoren kommer att framgå här. Genom att fortsätta att nyttja YCCs 
medlemstjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen. 
 


