BRUGERVILKÅR
Til opfyldelse af EU-Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 404/2011 af 8. april 2011 om
gennemførelsesbestemmelser til rådets forordning (EU) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om
oprettelse af en EU-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles
fiskeripolitik, tilbyder Sporbarhed i Fiskerisektoren (SIF) en tjeneste i form af en central database, således
at en samling og videreformidling af data til opfyldelse af forordning (EU) nr. 404/2011 implementeres.
I det følgende er brugervilkårene beskrevet, og disse finder anvendelse på alt indhold, al anvendelse og
alle tjenester, som tilbydes via www.sif-eu.dk
Indholdsfortegnelse:
1. Definitioner.
2. Accept af almindelige og særlige betingelser.
3. Betingelser for adgang og tildeling af password.
4. Tilgængelige informationer/ data på SIF.
5. Dataindsamling og brugers forpligtelser, herunder forpligtelser i forhold til brugers indlagte data.
6. Behandling af oplysninger.
7. Immaterielle rettigheder.
8. Ansvar og garantier.
9. Overdragelse.
10. Andet.
11. Opsigelse.
12. Værneting og lovvalg.
1. DEFINITIONER
1.1. EU nr. 1224/2009 betegnet rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse
af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af regler i den fælles fiskeripolitik m.v.
1.2. EU nr. 404/2011 betegner kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april
2011 om gennemførelsesbestemmelser af rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EFkontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.
1.3. SIF betegner Sporbarhed i Fiskerisektoren.
1.4. Bruger betegner den person eller juridiske enhed, der ved at acceptere brugervilkår for SIF har
registreret sig som bruger.
1.5. Brugernavn og password betegner de personidentifikationer, som bruger har fået tildelt og skal
benyttet ved brugers anvendelse af SIF.
1.6. Tjenester betegner de ydelser af enhver art, som SIF tilbyder.
1.7. VDEC (Vessel Data Exchange Center) betegner den software, som kan benyttes til at registrere data
om bord på fiskefartøjerne.
1.8. Logbog betegner den elektroniske logbog, som fiskefartøjer over 12 meters længde er pligtige at føre
efter Logbogsbekendtgørelsen.
2. ACCEPT AF ALMINDELIGE OG SÆRLIGE BETINGELSER
2.1. Anvendelse og brug af SIF’s tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående almindelige og
særlige betingelser.
2.2. Bruger opfordres til omhyggeligt at gennemgå brugervilkårene, forinden der sker registrering som
bruger, idet registrering som bruger indebærer, at brugeren påtager sig og er bundet til at overholde
brugervilkårene ved enhver brug af SIF og de tjenester, som tilbydes.
2.3. Ved at registrere sig som bruger, indestår brugeren for, at brugeren har myndighed og retsevne til at
påtage sig forpligtelserne i henhold til brugervilkårene og overholde disse.
2.4. Brugervilkårene er senest ændret 17. september 2012.

3. BETINGELSER FOR ADGANG OG TILDELING AF PASSWORD
3.1. Brugeren har selv ansvaret for det elektroniske udstyr, der er nødvendigt for at få adgang til SIF.
3.2. Ved registrering som bruger er bruger forpligtet til at behandle et eventuelt brugernavn og password
fortroligt og må ikke udlevere dette til andre. Bruger bærer ansvaret for uvedkommendes brug af disse
brugeroplysninger, og bruger er forpligtet til at erstatte ethvert tab, der udspringer af handlinger foretaget
på baggrund af uretmæssig brug af brugers brugeroplysninger.
3.3. Bruger er forpligtet til straks at informere SIF, såfremt bruger bliver bekendt med, at der sker
uautoriseret brug af brugernavn og password.
3.4. For brugere, der benytter VDEC, tiltrædes brugervilkårene samtidig med, at der sker downloading af
VDEC, og ved videreformidling af VDEC, skal brugervilkårene videreformidles sammen med programmet.
4. TILÆNGELIGE INFORMATIONER/ DATA PÅ SIF
4.1. Bruger er forpligtet til at afgive alle de data, der er nødvendige til opfyldelse af forordning nr. 404/2011.
4.2. Data i SIF er alle indtastet eller overført af bruger.
4.3. SIF er ikke ansvarlig for rigtigheden af de data, bruger afgiver, og kan som følge heraf ikke mødes
med krav om erstatning.
5. DATAINDSAMLING OG BRUGERS FORPLIGTELSER, HERUNDER FORPLIGTELSER I FORHOLD
TIL BRUGERS INDLAGTE DATA
5.1. Bruger er ansvarlig for og skal sikre sig, at alle de data, der overføres til SIF, er korrekte og opfylder
de krav, der stilles til opfyldelse af EU nr. 404/2011.
5.2. Ved overførsel af data til SIF, der opfylder lovgivning og myndighedskrav, accepterer bruger, at disse
data kan gøres tilgængelige for efterfølgende brugere tilsluttet SIF.
5.3. Ved data, som overføres og ikke er nødvendige til opfyldelse af lovgivning og myndighedskrav, kan
bruger selv træffe beslutning om, hvilke andre brugere, der skal have adgang til disse data.
5.4. For brugere, der ved anvendelse af VDEC overfører data til E-logbogen, er det brugerens ansvar at
sikre sig, at de data, som er overført til E-logbogen, er korrekte, før denne sendes.
5.5. SIF kan ikke gøres ansvarlig for de data, der er overført til E-logbogen.
6. BEHANDLING AF OPLYSNINGER
6.1. Ved behandling af de data, som en bruger får kendskab til, er bruger forpligtet til, at de modtagne data
i forbindelse med brugers videreformidling, videreformidles korrekt, og at der ikke sker nogen form for
ændringer i de modtagne data.
6.2. For alle overførte data til SIF, er der alene adgang for brugeren til at se oplysninger om partier, som
brugeren selv er eller har været i besiddelse af.
6.3. Såfremt en bruger måtte ønske adgang til data og oplysninger, der ligger udover oplysningerne i pkt.
6.2, kræver dette en udtrykkelig tilladelse fra den bruger, der har overført de pågældende data, ligesom
SIF skal orienteres, såfremt en sådan tilladelse gives.
6.4. Bruger accepterer og giver tilladelse til, at SIF, SIF’s ejere, tekniske systemleverandører, offentlige
myndigheder, har adgang til samtlige overførte data.
7. IMMATERIALLE RETTIGHEDER
7.1. Alle navne, logoer, varemærker, fotos m.v. på SIF’s tjeneste, tilhører SIF, og må kun anvendes efter
forudgående tilladelse fra SIF.
7.2. Indholdet på SIF’s tjeneste, såsom tekst, billeder, lydfiler, software m.v., tilhører SIF, og er beskyttet i
henhold til ophavsretloven og anden relevant lovgivning.

8. ANSVAR OG GARANTIER
8.1. SIF kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugen af SIF og de dertil knyttede tjenester,
herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.
8.2. SIF kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler ved data, der af bruger er over-ført/
indtastet til SIF.
8.3. Ligeledes kan SIF ikke gøres ansvarlig for eventuel ændring af indtastede data i forbindelse med
videreformidling.
8.4. Bruger accepterer at skadesløsholde SIF for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugers ikke
korrekte og erstatningspådragende brug af SIF.
9. OVERDRAGELSE
9.1. SIF har til enhver tid ret til at overdrage sige rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden
forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.
10. ØVRIGE BESTEMMELSER
10.1. Såfremt brugeren måtte komme i besiddelse af oplysninger eller af anden information gennem SIF,
som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med brugerens anvendelse af SIF, er brugeren forpligtet til
straks at slette de pågældende informationer og uden ugrundet ophold give SIF meddelelse heromkring.
10.2. Brugeren er uberettiget til at kopiere eller videregive de oplysninger, som brugeren måtte være
kommet i besiddelse af, jfr. pkt. 10.1. til tredjemand.
10.3. Brugeren er uberettiget til at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til SIF’s systemer, netværk,
server eller lignende.
10.4. SIF har til enhver tid ret til at revidere og ændre de almindelige og særlige vilkår for brugen af SIF’s
tjeneste.
10.5. Såfremt bestemmelser i brugervilkårene måtte erklæres retsstridige eller ugyldige i henhold til
gældende lov, offentlig regulering eller domsstolsafgørelse, påvirker dette ikke gyldigheden og
håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i brugervilkårene.
11. OPSIGELSE
11.1. Såfremt en bruger ønsker at ophøre med at være bruger, skal dette skriftligt meddeles til SIF.
11.2. Opsigelse kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af 1 måned.
11.3. Ved opsigelse er bruger efter opsigelsen stadig forpligtet til at afgive de oplysninger, der er
nødvendige til overholdelse af EU nr. 404/2011, og brugers manglende opfyldelse af at give disse
oplysninger, er SIF uvedkommende, og SIF kan ikke drages til ansvar for, at den opsigende bruger ikke
opfylder sine forpligtelser.
11.4. Såfremt en bruger misligholder brugsvilkårene og ikke opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse
med brugsvilkårene, er SIF berettiget til at bringe brugerens brugsret til ophør med et varsel på 7 dage.
12. VÆRNETING OG LOVVALG
12.1. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende almindelige og særlige betingelser, er
underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

