Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.
Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower
Group på følgende vilkår, som accepteres ved indmeldelse i Willpower Group. Læs
dokumentet grundigt igennem, inden du melder dig ind. Se punkt 14 herunder vedrørende
ændringer i vilkårene.
1. Overordnet om Willpower Group
Willpower Group er en gratis tjeneste fra Orkla Health, der blandt andet giver medlemmerne
adgang til vejledning og tips inden for kost og træning i en lukket Facebookgruppe, herefter kaldet
Willpower Groups Facebookgruppe. Tjenestens nærmere indhold er beskrevet på Nutrilett.dk.
2. Aldersgrænse på 18 år
Det er kun personer, der er fyldt 18 år, der kan blive medlem af Willpower Group.
3. Hvordan bliver man medlem
Ansøgning om indmeldelse i Willpower Group sker ved at udfylde og indsende
indmeldelelsesskema på Nutrilett.dk. Inden indsendelse skal ansøger bekræfte, at denne har
læst disse vilkår samt vilkårene for behandling af personlige oplysninger og accepterer dem. Man
kan ikke registrere sig uden at have accepteret dem.
Når ansøgningen er godkendt, sender Willpower Group en bekræftelse på, at aftale om
medlemskab er indgået, og at ansøgeren er registreret som medlem.
Medlemskab af Willpower Group giver ret til at bruge tilhørende tjenester. Medlemskabet er
personligt, og tjenesterne gælder kun til personlig brug inden for rammerne af medlemskabet og
under forudsætning af, at vilkårene følges. Medlemmer af Willpower Group kan ikke bruge
tjenesterne til kommercielle formål, overføre dem til andre eller lade andre bruge dem, se også
punkt 7 herunder.
4. Gratis medlemskab
Det koster ikke noget at være medlem af Willpower Group.
5. Udmeldelse af Willpower Group
Du kan når som helst opsige dit medlemskab af Willpower Group ved at melde dig ud af
Willpower Groups Facebookgruppe.
6. Korrekte og sandfærdige oplysninger
Du er forpligtet til kun at give korrekte og sandfærdige oplysninger om dig selv til Willpower
Group, blandt andet din alder. Når du indsender ansøgningsskemaet, bekræfter du, at de
oplysninger du har opgivet i ansøgningsskemaet, samt oplysninger, du senere giver til Willpower
Group, er korrekte og sandfærdige.
7. Uautoriseret brug af Willpower Groups tjenester
Du kan ikke bruge Willpower Groups tjenester til kommercielle formål (for eksempel egen
publicering af tekster fra Willpower Group, se punkt 9.1) eller på en sådan måde, at Orkla Health
eller andre lider tab eller anden ulempe.
Når du bruger Willpower Groups tjenester, er du pålagt at følge vilkårene, Orkla Healths
instruktioner, gældende love og regler og generelle accepterede etiske og moralske standarder.
Aftalebrud og lovbrud kan efter forholdene forfølges med krav om erstatning, se punkt 8, 9.2, 11

og 13, og mistanke om strafbare handlinger begået i forbindelse med brug af Willpower Groups
tjenester vil føre til politianmeldelse.
8. Meddelelser og indlæg på hjemmesiden
Willpower Groups Facebookgruppe giver dig mulighed for at deltage direkte i nogle af tjenesterne
med egne indlæg, dele oplysninger og billeder eller ved at sende meddelelser til andre. Dine
indlæg samt oplysninger og billeder, som du deler i Willpower Group, Willpower Groups
Facebookgruppe eller Nutrilett.dk, vil være synlige for nuværende og fremtidige medlemmer af
Willpower Group.
Orkla Health gennemfører ingen kontrol af sådanne indlæg og meddelelser, inden de bliver
tilgængelige for andre, og du er derfor selv ansvarlig for sådanne indlæg. Det betyder, at du kan
blive holdt juridisk ansvarlig for indlæg/oplysninger, som du har delt/oplyst, hvis dette skulle vise
sig at være en strafbar handling eller på anden måde strider imod gældende love og forskrifter.
Almindelig internetetikette gælder for Willpower Groups Facebookgruppe. Dvs. at du bl.a. skal
benytte en venlig tone og holde dig til temaet for diskussionen. Dine indlæg og meddelelser må
ikke krænke andres ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, og de må ikke indeholde
hadefuld, krænkende, stødende, blasfemisk, voldelig, seksuel, doping- eller narkorelaterede
oplysninger eller oplysninger, som Orkla Health vurderer som uacceptable herunder også link til
andre hjemmesider med sådanne oplysninger.
Orkla Health kan frit efter eget skøn fjerne meddelelser og indlæg, der bryder med disse vilkår.
Orkla Health kan også opsige eller suspendere («fryse») dit medlemskab i sådanne tilfælde.
Det er muligt for Orkla Health at knytte dine indlæg til dig ved de oplysninger du opgiver i
forbindelse med din ansøgning om medlemskab af Willpower Group.
9. Immaterielle rettigheder etc.
9.1 Ejerskab og brugsret
Dit medlemskab af Willpower Group indebærer ikke, at du erhverver nogen rettigheder til
immateriel ejendom, som indehaves af Orkla Health eller andre selskaber eller personer.
Ud over til personlig brug af tjenesterne i tråd med vilkårene er det ikke tilladt at ændre, kopiere,
vise, publicere, overføre, sælge eller på anden måde bruge materiale for eksempel tekst, billeder,
film, lyd, opskrifter, træningsprogram eller råd fra Willpower Groups Facebookgruppe, Nutrilett.dk
eller andre områder eller materiale fra Willpower Group.
9.2 Materiale som medlemmer deler i Willpower Group
Orkla Health og selskaber, der tilhører samme koncern, har uden at betale noget vederlag til dig
ret til at bruge materiale – såsom indlæg, meddelelser, historier om dig selv, billeder, film,
opskrifter etc. – som du i tidens løb som medlem har sendt til Willpower Group eller delt i
Willpower Groups Facebookgruppe eller på Nutrilett.dk. Brugen heraf kan omfatte kopiering,
lagring, visning og publicering i original eller redigeret form via den distributionskanal, som Orkla
Health finder hensigtsmæssig. Hvis du ikke accepterer denne overdragelse af rettigheder, skal du
melde fra til Orkla Health i forbindelse med, at du stiller materialet til Orkla Healths disposition.
Ellers bliver det betragtet som om, at du har accepteret Orkla Healths nævnte brugsret.

Du bør være opmærksom på, at Orkla Health ikke forpligter sig til at returnere materiale, du har
stillet til disposition. Orkla Health forpligter sig heller ikke til at publicere eller på anden måde
behandle indsendt materiale.
Du er ansvarlig for, at du besidder ophavsretten/brugsretten eller andre relevante rettigheder til
det materiale, du stiller til Orkla Healths disposition. Hvis ophavsretten eller andre relevante
rettigheder indehaves af andre end dig selv (for eksempel fotograf, afbilledet person eller forfatter
af tekst), er du ansvarlig over for Orkla Health for, at du har tilladelse fra ejeren af ophavsretten
eller andre rettigheder til at give materialet til Orkla Health og andre selskaber inden for
koncernen til brug som beskrevet ovenfor. Hvis en tredjepart vil rette krav mod Orkla Health på
grund af Orkla Healths anvendelse af det indsendte materiale, er det den, der har stillet materialet
til Orkla Healths disposition, der skal holdes ansvarlig.
10. It-sikkerhed
Det er ikke tilladt at forstyrre andre brugeres kommunikation f.eks. via spredning af virus, uønsket
e-mail eller andre tiltag.
Det er ikke tilladt at forstyrre en anden brugers brug af hjemmesiden.
Det er ikke tilladt gennem brug af hjemmesidens tjenester at overbelaste, svække eller skade
hjemmesiden eller at forsøge at sætte hjemmesiden ud af funktion.
Orkla Health undersøger sådanne og andre krænkelser og vil om nødvendigt tage kontakt med
relevante myndigheder for at håndtere denne adfærd. Strafbare handlinger vil blive politianmeldt.
11. Medlemmernes ansvar
Du er selv ansvarlig for konsekvenserne af dine brud på vilkårene og øvrig fejlagtig brug af
Willpower Groups tjenester, både over for Orkla Health og andre, der eventuelt lider tab på grund
af dine handlinger eller undladelser. Hvis din adfærd fører til, at en tredjepart retter krav mod
Orkla Health, er du pålagt at erstatte Orkla Healths tab på grund af disse krav.
12a Orkla Healths ansvarsfraskrivelse
Ud over det, der ellers fremgår af de enkelte øvrige vilkår, gælder følgende ansvarsfraskrivelse (i
punkt 12a-c) for så vide de ikke strider mod ufravigelig dansk lovgivning:
Orkla Health giver ingen garanti med hensyn til indhold, information, produkter, tjenester og
lignende på Willpower Groups Facebookside eller andre hjemmesider fra Orkla Health, og der
gives heller ingen garanti med hensyn til hjemmesidernes eller tjenesternes funktion,
tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed.
Orkla Health påtager sig ikke noget ansvar for uautoriseret adgang til eller ændring af materiale
eller information indsendt af et medlem eller materiale og oplysninger, som medlemmet
modtager. Orkla Health påtager sig heller ikke noget ansvar for et medlems eventuelle strafbare
handlinger, som er begået ved brug af Willpower Groups tjenester. Sådanne kriminelle handlinger
kan for eksempel være trusler, bagvaskelse, ærekrænkelse eller ulovligt indhold i indlæg. Orkla
Health påtager sig heller ikke noget ansvar for et medlems øvrige ikke tilladte eller upassende
brug af Willpower Groups tjenester. Orkla Health påtager sig ikke noget ansvar for et medlems
brud på andres immaterielle rettigheder ved brug af Willpower Groups tjenester.
Orkla Health er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte skader som
følge af brug af eller manglende evne til at bruge tjenester i Willpower Group og/eller dets

materiale eller information med undtagelse af tilfælde, hvor Orkla Health forsætligt eller groft
uagtsomt har forårsaget skaden.
Orkla Health har ikke ansvar for indhold eller funktion på hjemmesider, som ikke ejes eller
forvaltes af Orkla Health (tredjepartshjemmesider), selvom der i Willpower Group er formidlet link
til disse hjemmesider.
Orkla Health har ikke ansvar for handlinger eller undladelser foretaget af selskaber eller personer,
der ikke arbejder for Orkla Health, uanset om Orkla Health har et samarbejde med disse aktører.
12b. Ansvarsfraskrivelse – sundhedsråd
Indholdet fra ernæringseksperter og personlige trænere, der formidles i forbindelse med
Willpower Group, er ment som støtte til personer, der ønsker og har brug for vægttab. Indholdet
er imidlertid afgivet på et generelt grundlag og uden nogen vurdering af din sundhed, eller om det
er medicinsk forsvarligt, at du følger disse vejledninger om træning og kost etc. Det er dit ansvar
at opsøge hjælp om sundhed for at klarlægge dette, inden du deltager. Orkla Health giver i øvrigt
ingen garanti for, at du ved dit medlemskab af Willpower Group kommer til at tabe dig eller opnå
andre af dine forventede eller opsatte mål.
12c. Medlemmets sundhedstilstand
For at få godkendt medlemskab af Willpower Group kræves det, at du:


Ikke er undervægtig.



Ikke lider af en sygdom, funktionsnedsættelse eller andre forhold, som kan indebære, at
vægttab inden for rammen af Willpower Groups virksomhed er upassende eller farlig for
dig.



Ikke er gravid. Deltagelse i Willpower Group kan heller ikke anbefales til mødre, der
ammer.

Hvis du på grund af din sundhedstilstand bliver behandlet af en læge, tager medicin eller har fået
anbefalet en bestemt diæt, skal du diskutere Willpower Groups program med lægen og få dennes
godkendelse, inden du bliver medlem.
Med din indmeldelse bekræfter du, at du opfylder kriterierne i dette punkt, samt at du, så vidt du
ved, er helt rask.
13. Brud på vilkår
Hvis du bryder et af vilkårene, f.eks. at du er under 18 år, har Orkla Health ret til at opsige eller
suspendere («fryse») dit medlemskab straks og uden varsel. Det samme gælder, hvis Orkla
Health har en rimelig mistanke om brud på vilkårene, hvilket vurderes efter Orkla Healths frie
skøn.
Du forpligter dig til at erstatte det økonomiske tab, som Orkla Health eventuelt bliver påført som
en følge af, at du bryder vilkårene.
14. Ændringer
Orkla Health kan uden varsel ændre, revidere, erstatte eller fjerne tjenester og indhold i tjenester,
der tilbydes af Willpower Group. Det til enhver tid gældende tjenestetilbud er beskrevet på
nutrilett.dk.

Orkla Health forbeholder sig retten til at ændre vilkårene her uden særlig godkendelse fra
medlemmerne. Der gøres opmærksom på sådanne ændringer på Nutrilett.dk senest en uge
inden ændringen træder i kraft. Medlemmet godkender ændringerne ved fortsat at bruge
Willpower Groups tjenester efter ændringer i vilkårene.
15. Aftaletid etc.
Dit medlemskab af Willpower Group er gyldigt fra den dato, der står i bekræftelsen. Du kan
opsige dit medlemskab når som helst, se punkt 5. Orkla Health har ret til at opsige dit
medlemskab med omgående virkning i overensstemmelse med det, der er angivet i vilkårene, se
bl.a. punkt 13. I øvrigt kan Orkla Health opsige dit medlemskab med en måneds varsel.
16. Lovgivning og løsning af tvister
Vilkårene er underlagt dansk ret.
Eventuel uenighed og tvister knyttet til vilkårene, medlemskabet af Willpower Group og/eller
tjenester, der tilbydes via Willpower Group, skal så vidt muligt afgøres i dialog mellem
medlemmet og Orkla Health, se punkt 17. Hvis det mislykkes, kan du henvende dig til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få sagen prøvet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
kan kontaktes via deres hjemmeside http://www.kfst.dk, via e-mail: cfk@kfst.dk eller via post til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500
Valby. Som alternativ til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan du vælge at henvende dig til
EU-kommissionens tvistløsningsorgan online, den såkaldte ODR-platform, via følgende
hjemmeside: http://ec.europa.eu/odr. I sidste ende skal tvisten afgøres ved en almen domstol.
17. Kontakt
Orkla Health kan kontaktes via e-mail på willpower@nutrilett.dk

