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CLIENT PRACTIONER (CP) VILKÅR OG BETINGELSER 

 
1. CP’ere må kun benytte Insights Produkter og Ydelser i overensstemmelse med den uddannelse, som er blevet givet under Insights 

Akkrediteringen og skal have bestået Verificering af Læring. 
 

2. CP’ere må ikke tillade nogen, som ikke er akkrediteret i Insights, at levere Personprofiler eller andre Produkter til Profilmodtagere 
som del af workshops eller individuelle coaching sessioner. 

 

3. For at bevare titlen som Insights Akkrediteret Practitioner, skal hver CP løbende deltage i vores akkrediteringsprogram (Insights 
Learning Days) og, Kunden skal betale et CP Årligt Licensgebyr for hver Akkrediteret CP. 

 

4. CP’ere må kun levere Produkter og bruge Practitioner Materialer til Kundens medarbejdere. Practitioner Materialet må kun 
præsenteres for Profilmodtagere. 

 

5. Personoplysninger, herunder Personprofiler, skal håndteres i nøje overensstemmelse med de gældende love om beskyttelse af 
persondata og med Insights’ offentliggjorte Fortrolighedspolitik. 

 

6. CP’ere skal omgående underrette Insights om mistænkte overtrædelser af Insights' Fortrolighedspolitik. 
 

7. Med forbehold for de følgende punkter kan en CP tilpasse det PowerPoint baserede standardmateriale, som Insights udleverer til 
CP’ere. Men kun i den udstrækning, det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af Kundens specifikke lærings- og udviklingsmål: 
 

a. tilpasningen skal være i overensstemmelse med Insights' offentliggjorte retningslinjer, strategier og standarder og med den 
undervisning, som CP’en har gennemgået under Insights Akkrediteringen; 

b. Insights' ejerskab af ophavsret, varemærke og andre Immaterielle Rettigheder til materialerne skal være tydeligt identificeret 
i de endelige, tilpassede materialer; 

c. før der benyttes nyt, tilpasset materiale, skal CP’en udveksle en kopi med Insights;  
d. Insights kan efter eget skøn kræve, at Kunden ændrer eller afstår fra brugen af ethvert sådan tilpasset PowerPoint 

materiale. 
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DATABESKYTTELSESVILKÅR FOR CP’ere  
(for kunder i EØS eller i tredjelande med tilstrækkeligt EU-databeskyttelsesniveau) 

 

1. Client Practitioners må kun tilgå eller på anden måde håndtere Personprofiler til følgende formål: 
 

a. forberedelse af workshops, orienteringsmøder eller andre tilsvarende sessioner, som omfatter Profilmodtagere; eller 
b. fremstilling af kopier af Personprofiler til de respektive Profilmodtagere. 

 

2. Kundeadministratorer kan kun tilgå eller på anden måde håndtere Personprofiler for at hjælpe Client Practitioners med at udføre de 
aktiviteter, som er anført i punkt 1. 
 

3. IO-brugere må ikke dele en Personprofil med andre end Profilmodtageren, medmindre Profilmodtageren har givet sit eksplicitte 
samtykke hertil. Kun en Profilmodtager kan beslutte, hvem der har tilladelse til at se Personprofilen. 
 

4. Som betingelse for brugen af Insights Online skal Kunden og hver Insights Online-bruger: 
 

a. tage rimelige forholdsregler for at sikre, at andre ikke kan lære eller gætte Insights Online-brugerens login-oplysninger; 
b. ikke dele login-oplysninger og passwords eller tillade andre at bruge Insights Online, mens de er logget på med deres egen 

Insights Online-brugerkonto;  
c. tage rimelige forholdsregler, såsom at logge af Insights Online, når en computer efterlades uovervåget, for at forhindre 

uautoriseret adgang til deres konto; 
d. underrette Insights omgående, hvis de mener, at en uautoriseret kender deres login-oplysninger;  
e. ikke at bruge Insights Online: 

i. på en måde, som forringer, eller vil kunne forringe, funktionerne i Insights Online; 
ii. til svigagtige eller kriminelle formål; eller   
iii. som kan forårsage irritation, gener eller bekymring for andre. 

 
5. Medmindre der er givet samtykke hertil under anden aftale med Insights, må hverken en CP eller andre IO-brugere: 

 
a. downloade, kopiere eller på anden måde benytte sig af Insights Online brugerkonto informationer til andet formål end eget 

brug ; 
b. bruge rammer (frames) til at indsætte Insights Online-indhold, herunder varemærker, logoer, billeder, tekst, sidelayout eller 

formularer; 
c. bruge metatags eller benytte "skjult tekst" til at inkorporere eller bruge navne / varemærker, som tilhører Insights Group; 

eller 
d. bruge ”datamining”, robotter eller tilsvarende værktøjer til at indsamle og trække oplysninger ud fra Insights Online. 

 
6. Insights kan efter eget skøn suspendere enhver IO-brugers adgang til Insights Online omgående og uden yderligere varsel, hvis 

Insights med rimelighed mener, at IO-brugeren handler (eller er ved at handle) i strid med Databeskyttelsesreglerne. 
 
7. Insights vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at maksimere tilgængeligheden for Insights Online. Som det er tilfældet med enhver 

digital ydelse, kan Insights Online lejlighedsvist være utilgængelig på grund af reparation, rutinemæssig vedligeholdelse eller 
opgraderinger.  

 
8. Insigths kan efter eget skøn træffe beslutninger vedrørende funktioner og egenskaber for Insights Online. 

 
9. På en Profilmodtagers anmodning skal en IO-bruger slette alle kopier af Profilmodtagerens Personprofiler fra Kundens arkiv.  

 
10. Insights forbeholder sig retten til ændringer i ovenstående vilkår ved at give meddelelse om ændringerne på Insights Online eller ved 

at kommunikere ændringerne direkte til Kunden.  
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