
 

Brukervilkår for Mingle 
 

1. Innledning  
 
Denne «Avtalen» regulerer Hovedorganisasjonen Virke, org.nr. 970 134 646 (heretter kalt «Virke») sin leveranse 
av tilgang til det digitale verktøyet, Mingle.  

Mingle er en tjeneste som gir Virkes medlemmer og kunder (heretter kalt «Kunden/Du») mulighet for å delta i 
nettverk, networke, dele kunnskap, erfaringer og å samarbeide – i en samlet digital flate.  

Denne avtalen oppstiller vilkårene for bruk av Mingle (heretter «Avtalen»).  

Mingle kan brukes i alle digitale flater, dvs. via PC, mobil og iPad. Ved å logge på tjenesten anses Kunden for å 
ha akseptert «Avtalen».  

Hvis du ikke aksepterer denne Avtalen, kan du heller ikke benytte deg av Mingle. 

2. Parter 
Avtalen er mellom Kunden og Virke. 

3. Opphassrett 
Virke beholder under enhver omstendighet alle rettigheter til tjenesten, inkludert tjenestens innhold. Informasjon 
som Kunden selv lagrer i tjenesten, er regulert i punkt 7 nedenfor. 
 

4. Virkes rett til å nekte innhold 
Mingle er en plattform som gjør det mulig å kommunisere og dele innhold med nettverket Kunden er en del av. 
Kunden er selv ansvarlig for innholdet Kunden deler i Mingle.  
 
For å sikre at tjenesten gir den beste opplevelsen for alle, er det en nulltoleranse for støtende og ulovlig innhold i 
Mingle. Hvis det oppdages upassende, støtende eller ulovlig innhold i Mingle, vennligst kontakt Virke på 
kundeservice@virke.no 
 
Virke forbeholder seg retten til å moderere innhold, men også fjerne innhold – om innholdet vurderes å være 
upassende, støtende og/eller ulovlig. Slikt innhold omfatter, men er ikke begrenset til, krenkende og / eller 
upassende innhold, innhold som krenker tredjepart rettigheter, inkludert copyright, varemerke, personvern, eller 
annet lovstridig innhold.  
 

5. Personvern 
Ved bruken av Mingle vil Virke samle inn og behandle personopplysninger om deg som er nødvendig for å kunne 
dele kunnskap, erfaringer og samarbeide i nettverket.  

For å kunne oppfylle disse formålene behandles navn, e-postadresse, telefonnummer, selskapsnavn og 
stillingstittel på Kunden ved registrering. Ved bruk av tjenesten knyttes denne informasjonen til innlegg og 
dokumenter som deles av Kunden i plattformen.  

Virke benytter seg av selskapet KIT United SAS (Hivebrite Solution) som databehandler for å kunne tilby 
tjenesten. Virke har i denne forbindelse inngått avtaler som sikrer at opplysningene som behandles beskyttes i 
tråd med gjeldende personopplysningsregelverk.  

Virke benytter også informasjon om bruken av Mingle for å analysere og måle brukeradferd, herunder informasjon 
om den digitale flaten du benytter deg av. Virke har en berettiget interesse i å kunne samle inn og analyse denne 
typen informasjon for å kunne videreutvikle tjenesten. Til dette formålet benytter Virke seg ikke av informasjon 
som identifiserer deg som person.  

Virke behandler ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med 
behandlingen.  



 
Mingle gir brukerne innsyn i og tilgang til å rette egne personopplysninger direkte i systemet. Du kan også 
redigere og slette egne poster og innlegg direkte i systemet. Utover dette kan retten til innsyn, retting og sletting 
av brukernes personopplysninger praktiseres ved å henvende seg til kundeservice@virke.no  

Les mer om Virkes behandling av personopplysninger på: https://www.virke.no/Personvern/   
 

6. Tredjeparts immaterielle rettighetskrav 
Kunden er selv ansvarlig for innhold som deles i Mingle.  
 
Virke er ikke forpliktet til å holde en kunde skadesløse eller forsvare kunden ved krav fra tredjepart som oppstår 
eller er knyttet til bruken av Mingle. Virke er kun ansvarlig som tilbyder av tjenesten i den grad et slikt ansvar 
følger av gjeldende rett.  

 

7. Endring av brukervilkårene (Avtalen) 
Virke vil kunne ha behov for å oppdatere våre brukervilkår (Avtalen) etter hvert som vi utvikler nye produkter og 
tjenester og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Avtalen. Kunden skal varsles skriftlig senest 30 dager før 
nye vilkår trer i kraft. Dersom endringene i vesentlig grad svekker Kundens rettigheter, vil Kunden ved skriftlig 
forhåndsvarsel til Virke kunne si opp avtalen med virkning fra det tidspunkt de endrede vilkårene trer i kraft. 

 

8. Forespørsler 
Eventuelle forespørsler Kunden måtte ha som følge av bruken av mingle skal adresseres til Virke på 
kundeservice@virke.no  
 

9. End user licence agreement (EULA) 
For å ta i bruk Mingles app, vennligst les brukervilkår/End User Licence Agreement (EULA): 
https://mingle.virke.no/page/eula   

https://www.virke.no/Personvern/

