
Brukervilk̊ar og retningslinjer for
Mannhullet.com

1 Generelle vilk̊ar

Brukervilk̊arene gjelder for enhver bruk av nettsiden, samt tjenestene som tilbys
av Mannhullet.

2 Tilgang til nettsiden

Tilgang til nettsiden gis kun til medlemmer av linjeforeningen Mannhullet. Med-
lemskap oppn̊as ved betaling av engagngskontigenten, og gis kun til studenter
ved studieprogrammet Marin teknikk ved NTNU. Studenter fra studiepro-
grammene Industriell Økonomi og Teknologiledelse og Ingeniørvitenskap
og IKT med hovedretning Marin teknikk kvalifiserer ogs̊a til medlemskap.

Vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å endre de tje-
nestene vi tilbyr p̊a nettsiden uten forvarsel. Mannhullet vil ikke være ansvarlige
dersom nettsiden p̊a et gitt tidspunkt eller i en gitt periode er utilgjengelig.

3 Personopplysninger

Som bruker av Mannhullet.com st̊ar du selv ansvarlig for at all informasjon
du oppgir er korrekt. Du samtykker til at de personopplysningene som oppgis
kan bli benyttet av Mannhullet, eller annet selskap vi samarbeider med. Dette
inkluderer:

• Navn

• Klassetrinn

• Epostadresse

• Allergier

• Deltakelse p̊a arrangementer

Mannhullet p̊atar seg å behandle personopplysninger i henhold til EUs forord-
ning for personvern. I det tilfellet hvor et samtykke tilbakekalles av brukeren,
skal nettsiden og tjenestene ikke benyttes, og Mannhullet vil slette all info om
brukeren

4 Lenker

Nettsiden inneholder lenker til andre nettsider og ressurser tilbudt av tredjepar-
ter. Disse nettsidene kontrolleres ikke av Mannhullet og vi er ikke ansvarlig for
innhold og funksjoner hos slike nettsider.
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5 Bilder tatt av Mannhullet

Ved å godta disse vilk̊arene samtykker du til at bilder tatt under arrangementer,
eller andre aktiviteter i regi av Mannhullet, kan bli publisert offentlig. Dersom
vi eller et selskap vi samarbeider med har publisert et bilde av deg, kan vi fjerne
det ved ønske.

6 Cookies

Mannhullet bruker cookies til å m̊ale og analysere trafikk via Google Analytics,
Google reCAPTCHA, samt til å forhindre Cross-site request forgery angrep.

7 Endringer i brukervilk̊ar

Mannhullet forbeholder seg retten til n̊ar som helst å foreta endringer av nettsi-
den, retningslinjer og brukervilk̊arene. Dette kan skje til enhver tid, uten forvar-
sel og uavhengig av årsak. Som bruker p̊a v̊ar nettside plikter du deg til å over-
holde de gjeldene brukervilk̊arene til enhver tid. Vi oppfordrer til å undersøke
nettsiden fra tid til annen for å gjøre deg kjent med gjeldene brukervilk̊ar.

8 Brudd p̊a vilk̊ar

Brudd p̊a de ovennevnte vilk̊arene kan føre til utestengelse fra Mannhullets
nettside.
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