Nyttjanderegler av SWAMIDs Metadata
Regler för nyttjande av SWAMIDs metadata
Det juridiskt bindande dokument finns på https://md.swamid.se/md/swamid-tou-sv.txt. En engelsk översättning finns på
https://md.swamid.se/md/swamid-tou-en.txt.

VIKTIGT: LÄS DETTA NOGA
Du läser detta eftersom du önskar använda teknisk information i denna fil ("metadata") som har publicerats av "utfärdare" på uppdrag av
"registrerande part". Dessa nyttjanderegler för användning av "metadata" reglerar hur "metadata" får användas. Genom att godkänna dessa
nyttjanderegler förbinder du dig att följa dessa regler och får därmed tillgång till "metadata". Godkännande av reglerna är bindande och gäller
som avtal mellan dig och "utfärdare" av "metadata". Om du ej accepterar dessa nyttjanderegler får du inte tillgång till "metadata".

Definitioner
I dessa nyttjanderegler gäller följande definitioner:
Med "registreringsrutin" (eng Registration Practice Statement) menas de publicerade regler som styr en "registrerande part"
Med "registrerande part" (eng Registrar) menas den organisation som tar emot och publicerar "metadata" i enlighet med
"registreringsrutinerna"
Med "registrerad part" (eng Registrant) menas den organisation som har kontroll över det objekt som är beskrivet av "metadata"
Med "utfärdare" (eng Signer) menas den organisation som signerar och publicerar "metadata"
Med "nyttjaren" menas den behörig användare som fått tillgång till "metadata".

Tillåtet nyttjande
"metadata" får endast nyttjas på följande sätt:
Installation på "nyttjarens" it-system i syfte att etablera säker kommunikation mellan "nyttjarens" system och it-system tillhörande
"registrerad part" med hjälp av standardprotokoll för federerad identitetshantering.
Övriga rättigheter inklusive eventuella immateriella rättigheter till "metadata" förbehålls "utfärdaren", "registrerande part" respektive
"registerad part".

Överensstämmande med gällande lagstiftning
"nyttjaren" är skyldig att tillförsäkra sig om att ha tillgång till alla nödvändiga licenser, tillstånd och rättigheter samt uppfylla gällande
lagstiftning i samband med användning av "metadata".

Uppsägning av nyttjanderätt
Vid konstaterad överträdelse av nyttjandereglerna är "nyttjaren" skyldig att på "utfärdarens" uppmaning omedelbart sluta nyttja "metadata"
samt radera "metadata" från sina system.

Ansvar
Riktigheten i "metadata" garanteras ej av någon part - användningen av "metadata" sker under eget ansvar. Varken "registrerande part",
"registrerad part" eller "utfärdare" är skyldig att informera "nyttjaren" om ändringar i "metadata" eller om en "registrerad part" ej längre är
bunden av Registreringsrutiner.

Andra överenskommelser
Dessa nyttjanderegler gäller såvida avtal ej träffats i annan ordning.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Tvist i anledning av tolkning och tillämpning i enskild omständighet av dessa nyttjanderegler och därmed sammanhängande rättsförhållanden
skall i första hand hänskjutas till förhandling mellan parterna. Om parterna därefter fortfarande är oense skall kvarstående tvist hänskjutas till
svensk domstol för avgörande. Svensk rätt skall tillämpas.

