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BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. 

Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988. 

 

Användarvillkor 

BOiU:s fria, trådlösa gästnätverk (wi fi) finns tillgängligt för alla besökare på BOiU. 

BOiU har tolkningsföreträde gällande alla detaljer i användarvillkoren. 

Gästnätverket är inte skyddat för avlyssning. Detta innebär att information som skickas 

kan vara synlig för andra, att du kan förlora data och att din enhet kan drabbas av virus 

eller andra skadliga program. Du måste själv bedöma om tjänster och information som 

du använder är tillräckligt skyddad.  

Information om de enheter som kopplas till nätverket registreras och sparas i loggar. 

Detta görs för att tidsbegränsa åtkomsten och för att kunna stänga av enheter som 

bryter mot användarvillkoren. Personuppgifter registreras inte. 

Genom att markera att du läst och godkänt användarvillkoren  

• bekräftar du att du är medveten om att det finns risker gällande säkerhet, 

integritet och konfidentialitet med att få tillgång till information via internet och 

särskilt via trådlösa nätverk, 

• godkänner du att BOiU inte är ansvarig för avlyssningar, överföringar, virus, 

dataförlust, korruptionsfel, hackning, skada eller andra händelser gällande 

exempelvis men inte enbart säkerhet, integritet och konfidentialitet, 

• samtycker du till att vi loggar information som kan användas för att upptäcka 

brott mot användarvillkoren, 

• godkänner du användarvillkoren i sin helhet. 

Otillåten användning 

Om otillåten användning upptäcks, så förbehåller BOiU sig rätten att permanent och 

utan förvarning stänga av den aktuella enheten, och eventuella andra enheter som kan 

kopplas till användaren, från det trådlösa nätverket. 

Användaren är ansvarig för att följa svensk lag vid användning av internet. 

Otillåtna användningsområden 

Följande är endast representativa exempel och utgör inte en uttömmande lista över 

otillåtna användningsområden. 

• All användning som är olaglig. Sådan användning kommer att polisanmälas. 

• Pornografiskt material. 

• Anstötligt tal, material eller språk. 

• Överföra, posta, ladda upp eller på något annat sätt tillgängliggöra kränkande 

eller hotande material. 

• All form av hackning och därmed jämförbara aktiviteter. 

• Distribution av internetvirus och därmed jämförbara aktiviteter. 

• Söka information om lösenord eller data som tillhör en annan användare. 
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• Skapa obehöriga kopior av upphovsrättsskyddat material eller erbjuda sådana 

till andra. 

• Avlyssning eller undersökning av innehållet i andra användares meddelanden, 

filer eller kommunikation.  

• Missbruk av bandbredd exempelvis genom mycket stora filnedladdningar. 

• Försäljning, överföring eller uthyrning av nätverket till tredje part. 

• Annonsering, överföring eller på annat sätt tillhandahållande av programvara 

eller tjänst som är utformad som är utformad för att bryta mot dessa 

användarvillkor. 

Ansvarsfriskrivning  

BOiU garanterar inte att gästnätverket fungerar konstant, fullständigt, säkert eller 

utan fördröjning eller avbrott. 

BOiU erbjuder inte några underhållstjänster. 

Skada på utrustning som varit uppkopplad på gästnätverket ersätts inte av BOiU, 

oavsett orsak till skadans uppkomst. 

Vid användning av gästnätverket ansvarar BOiU inte för:  

• Funktionalitet eller innehåll som kan nås när du är uppkopplad mot internet. 

• Skada som uppstår på grund av innehåll i data eller annan information som 

förmedlas vid användning. 

• Skada orsakad av virus eller motsvarande. 

• Förvanskning eller förlust av data. 

Vid frågor om användarvillkoren, eller för att rapportera missbruk, kontakta 

admin@boiu.se 

Terms of Use  

The wireless guest network (“network”) operated 

by Barnombudet i Uppsala Län (“BOiU”) is available free of charge to all visitors to 

BOiU.  

BOiU reserves the exclusive right to interpret these Terms of Use.  

The network is not encrypted or protected against unauthorized interception of data. As 

a result, information transmitted through the network may be visible to other users, 

data-loss may occur, and your device may be affected by viruses or other malware. 

Network users are responsible for assessing whether the services and/or information 

used while connected to the network are sufficiently protected.  

BOiU reserves the right to register and log information about all devices that connect to 

the network. This is done to limit access to the network and to allow for the network 



 

  

 

administrator to revoke network access if these Terms of Use are violated. Personal data 

is not registered. 

By accepting these Terms of Use, you:  

• Accept that BOiU is not liable for any data interception, data transfer, virus 

infection, data loss, data corruption, hacking, damage or other events affecting 

the security, integrity or confidentiality of your device and information.  

• Accept that BOiU logs information about your device and network 

use to determine compliance with these Terms of Use  

• Agree to be bound by these Terms of Use.  

Unauthorized use  

If unauthorized use is discovered, BOiU reserves the right to permanently 

suspend network access for the device used and other devices connected to the user 

without prior notice.  

Swedish law applies to all use of devices connected to the network.  

Examples of unauthorized use  

The following list contains examples of unauthorized use. Unauthorized use is defined by 

BOiU may include forms of use not listed below.  

• All forms of use that violates Swedish law. Illegal use of the network will be 

reported to the police.  

• Accessing or distributing pornographic content.  

• Accessing or distributing offensive content.  

• Sending, posting, uploading or in any other way transferring offensive, 

defaming and/or intimidatory content.  

• All forms of hacking or related activity.  

• Distributing internet viruses or related activity.  

• Attempting to gain unauthorized access to passwords or data belonging to other 

users.  

• Creating illegal copies of copyrighted material and/or unlawfully distributing or 

attempting to distribute such material.  

• Intercepting or accessing messages, files or communication belonging to other 

users.  

• Misusing the available bandwidth by downloading extremely large files.  

• Distributing access to the network to a third party without approval from BOiU.  

• Marketing or distributing software or services designed to breach these Terms of 

Use.  

Liability  

BOiU does not guarantee that the network functions securely, reliably and/or without 

delay at all time.  

BOiU does not offer any maintenance services.  

BOiU is not liable for any damage incurred on equipment used to connect to the 

network.  



 

  

 

BOiU is not liable for:  

• Functionality or content that cannot be accessed when you are connected to 

the network.  

• Any damage caused by content, data or other information 

transmitted using the network.  

• Any damage caused by viruses or other malware.  

• Any corruption or loss of data.  
 

If you have any questions about these Terms of Use, or if you discover any unauthorized 

use, please contact admin@boiu.se 


