
Användarvillkor för Paint Music 

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR  
Paint Music utvecklas och driftas av Studio Skogsriska.  

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN Paint Music är en tjänst där användaren kan arrangera 
musik och ladda ner det färdiga resultatet.  

3. TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN ANVÄNDNING  
Den nedladdade musiken kan användas fritt utan krav på erkännande. Användaren får dock 
inte sälja musiken vidare eller ladda ner materialet och erbjuda det i en liknande tjänst eller i 
ett musikarkiv.  

4. TILLGÄNGLIGHET  
Paint Music är tillgänglig via internet dygnet runt sju dagar i veckan. Paint Music ansvarar 
inte för bristfälligheter i användarens egna internetanslutningar eller utrustning.  

5. RÄTTELSE AV FEL  
Upptäcker man att tjänsten inte fungerar, vänligen anmäl felet via kontaktformuläret så rättar 
vi till det så snart som möjligt. Paint Music kan i undantagsfall stängas under en kortare 
period för underhållsarbete eller uppgradering.  

6. ÄNDRING AV TJÄNSTERNA  
Paint Music kommer löpande att vidareutvecklas. Studio Skogsriska har därför rätt att från tid 
till annan utföra ändringar i tjänsterna., t.ex. lägga till eller plocka bort musikmaterial.   

7. PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES  
När du registrerar ett konto på Paint Music ombeds du att lämna vissa personuppgifter såsom 
namn och e-postadress. Dessa uppgifter är att anse som personuppgifter och genom att lämna 
dem samtycker du till att Studio Skogsriska behandlar uppgifterna.  

Användaren kan administrera en elevinloggning där elever kan logga in utan att behöva lämna 
sina personuppgifter.  

Mer information om hur Studio Skogsriska kommer att behandla dina personuppgifter hittar 
du i vår Integritetspolicy.  



INTEGRITETSPOLICY  
GENOM ATT TECKNA KONTO PÅ PAINT MUSIC SAMTYCKER DU TILL SÅDAN 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I DENNA 
INTEGRITETSPOLICY.  

VILKA UPPGIFTER OMFATTAS AV DENNA POLICY?  
Den information vi samlar in om dig när du t.ex. använder Paint Music eller registrerar konto 
faller under två olika kategorier:  

1) Personlig information  
Uppgi%er som direkt eller indirekt kan kopplas 2ll dig som fysisk person. Exempel på 
personuppgi%er är namn och e-postadress. Den här typen av informa2on samlas in när du 
registrerar e@ konto. 

2) Icke-personlig informa2on  
Uppgi%er som inte kan kopplas 2ll dig som person men som Studio Skogsriska kan använda 
för sta2s2kändamål och för a@ kunna visa dig anpassat innehåll. Dessa icke-personliga 
uppgi%er samlas in via t.ex. cookies.  

HUR BEHANDLAR STUDIO SKOGSRISKA UPPGIFTERNA?  
Uppgi%erna som Studio Skogsriska samlar in enligt ovan kan komma a@ användas för 
kontoadministra2on, sta2s2k och marknadsföring av Paint Music.  

KAN UPPGIFTERNA ÖVERFÖRAS TILL TREDJE PART ELLER ANNAT LAND?  
Nej, Studio Skogsriska överför inga uppgi%er 2ll tredje part.  


