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PARTNERPROGRAMAFTALE 

 

PayPals Partneraftale ("Aftalen") er en kontrakt mellem dig ("dig" eller "Partner") og PayPal 

Pte. Ltd (virksomhedsregistreringsnummer 200509725E), som har indregistreret 

kontoradresse på 5 Temasek Boulevard, #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 

("3PL"), og gælder for din integration af PayPal-tjenester samt markedsføringen af disse 

tjenester til dine kunder. 3PL og du kaldes heri samlet "Parterne" og individuelt en "Part". 

Du skal læse, give dit samtykke til og acceptere alle vilkår og betingelser i denne Aftale. 

Vi kan ændre denne Aftale når som helst. Hvis det sker, giver vi dig besked herom via e-

mail. Den ændrede version vil træde i kraft tres (60) dage fra den dato, hvor vi meddeler 

dig det via e-mail.   

1. PARTNERFORPLIGTELSER  

1.1. Integration foretaget af partnere.  Partner accepterer: 

(a) At integrere PayPal-tjenesterne i Partnerproduktet i overensstemmelse med 

PayPals Specifikationer. 

(b) At fuldende det påkrævede integrationsarbejde i (a) ovenfor mindst to (2) 

uger før Integrationsdatoen.  

(c) At gennemføre den tekniske gennemgang, test og Certificering af det 

færdige arbejde på eller inden Integrationsdatoen. 

(d) At gøre Partnerproduktet tilgængeligt til salg og øjeblikkelig levering til 

Forhandlere. 

Partner accepterer yderligere at gennemføre alt ovennævnte arbejde på eller før 

Integrationsdatoen, der er datoen, der falder fire (4) uger efter 

Ikrafttrædelsesdatoen. 

1.2. Partnermarkedsføring.  Efter Integrationsdatoen vil Partneren på 

forretningsmæssig rimelig vis bestræbe sig på at markedsføre Forhandleres brug 

af PayPal-tjenester. I denne forbindelse accepterer Partneren at: 

(a) Fremstille PayPal-tjenester nøjagtigt, faktuelt og i overensstemmelse med 

gældende lovgivning. 

(b) Afholde sig fra at komme med erklæringer, der ikke stemmer overens med 

de informationer, som PayPal yder, eller som er tilgængelige fra PayPals 

Websted. 

Parterne arbejder sammen om at skabe en plan for markedsføring af PayPal-

tjenester over for Forhandlere. 

1.3. Kundeservice.  Partneren er ansvarlig for al kundeservice for Partnerproduktet 

og andre produkter eller tjenester, som Partneren leverer. Partneren henviser 

forespørgsler fra Forhandlere til PayPals kundeservice, hvis forespørgslen 

vedrører PayPals Tjenester. 

2. PAYPALS FORPLIGTELSER  

2.1. Levering af PayPal-tjenester.  PayPal skal levere PayPal-tjenester til 

Forhandlere i henhold til de betingelser, der generelt tilbydes Forhandlere i 

onlineregistreringsprocessen, som tilbydes via PayPals Websted og i 

overensstemmelse med Brugeraftalen, der accepteres som en del af hver 

Forhandlers registrering. 

2.2. Partnersupport.  PayPal svarer på Partneres forespørgsler på samme måde, 

som disse ville svare på lignende fra andre partnere.  Hvis forhandlere har 

forespørgsler, er PayPal ansvarlig for at yde kundeservice via de links, e-

mailadresser og telefonnumre, som er angivet på PayPals websted. PayPal 

henviser forespørgsler til Partnerens kundeservice, hvis forespørgslen drejer sig 

om Partnerens websted(er) eller produkt. 
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2.3. PayPals marketing.  Efter Certificering af Partnerproduktet, og mens denne 

aftale fortsat er gældende, kan PayPal efter eget skøn beslutte at fremvise 

Partneren på PayPals Websted. 

3. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

3.1. Ejendomsret til immaterielle rettigheder. Hver Part beholder 

ejendomsretten til sine immaterielle rettigheder med undtagelse af de tilfælde, 

hvor det udtrykkeligt er givet i licens eller bevilliget i denne Aftale. 

3.2. Brug af PayPals Specifikationer.  I henhold til denne Aftales vilkår giver 

PayPal Partneren en begrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens, der ikke kan 

overdrages, til at bruge og reproducere PayPals Specifikationer udelukkende med 

det formål at opfylde Partnerens udviklingsforpligtelser i henhold til denne Aftale.  

3.3. Licens til salgs- og markedsføringsmaterialer.  Efter Certificering af 

Partnerproduktet, og mens denne aftale er i kraft, giver PayPal Partneren en 

begrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens, der ikke kan overdrages eller 

videregives i licens, til at: (a) bruge PayPals Materialer i Aftalens løbetid 

udelukkende i forbindelse med og med det formål at markedsføre og promovere 

PayPal-tjenester og (b) ændre visse af PayPals Materialer, der udtrykkeligt er 

beregnet til sådant formål ved at indarbejde Partnerens Varemærker med 

PayPals forudgående skriftlige tilladelse.  Alt redigeret materiale betegnes som 

PayPals Materiale i henhold til denne Aftale. PayPal ejer dog ikke de materialer, 

som indeholder Partnerens Varemærker.  Partnere accepterer, at de på intet 

tidspunkt under gyldighedsperioden af denne Aftale eller herefter vil gøre krav 

på nogen interesser i PayPals Materialer, eller at de vil foretage handlinger, som 

kan have en negativ effekt på gyldigheden af disse materialer eller andre 

materialer, varemærker, handelsnavne eller produktnavne, som PayPal ejer eller 

har licens på.  

3.4. PayPals API-licens.  Mens denne aftale er i kraft, giver PayPal Partneren en 

begrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens, der ikke kan overdrages eller 

videregives i licens, til at integrere PayPals API'er i Partnerproduktet 

udelukkende med henblik på at aktivere PayPals Tjenester for Partnerens kunder 

gennem Partnerproduktet, alt sammen i overensstemmelse med PayPals 

Specifikationer og vilkårene i denne Aftale.  Denne tilladelse giver dog ikke 

Partnere ret til at bruge PayPals API'er eller opnå adgang til, bruge, kopiere eller 

distribuere de data, som behandles via PayPals API'er. 

3.5. Indbyrdes godkendelse af Varemærker.  

(a) PayPals Varemærker.  Mens denne Aftale er i kraft, giver PayPal Partneren 

en begrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri ret og licens, der ikke kan 

overdrages, til at bruge og offentligt fremvise PayPals Varemærker 

udelukkende i forbindelse med enhver aktivitet, der er nødvendig eller tilladt 

i henhold til denne aftale, og i overensstemmelse med PayPals 

standardretningslinjer for varemærker. 

(b) Partners Varemærker.  Mens denne Aftale er i kraft, giver Partneren 

PayPal en begrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri ret og licens, der ikke kan 

overdrages, til at bruge og offentligt fremvise Partnerens Varemærker 

udelukkende i forbindelse med enhver aktivitet, der er angivet i denne Aftale, 

og i overensstemmelse med Partnerens standardretningslinjer for 

varemærker som på forhånd meddelt til PayPal. 

(c) Gennemgang og godkendelse af brug. Hver Part har ret til at 

forhåndsgodkende enhver og al brug af en sådan Parts Varemærker 

inklusive markedsføringsmedier (det være sig offline og online) og 

pressemeddelelser, der vedrører denne Aftale. 

(d) Meddelelse om krænkelse. Hver Part skal straks give den anden Part 

skriftlig meddelelse om enhver faktisk, potentiel eller mistænkt 

overtrædelse af en Parts immaterielle rettigheder, der er brugt i forbindelse 

med denne Aftale, og som denne bliver opmærksom på. 
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(e) Ophør baseret på varemærkebrug. Enhver af Parterne kan bringe denne 

Aftale til ophør uden sanktion, hvis den pågældende Part med rimelighed 

mener, at den anden Parts brug af dens Varemærker udgør en overtrædelse 

eller misbruger sådanne Varemærkers tilknyttede goodwill, og et sådant 

problem ikke løses til Partens rimelige tilfredsstillelse inden for tre (3) 

forretningsdage fra modtagelse af meddelelse om problemet. 

4. FORTROLIGHED 

4.1. "Fortrolige oplysninger". En Parts "fortrolige oplysninger" defineres som 

enhver af den oplysende Parts oplysninger, som, (i) hvis de oplyses i deres 

håndgribelige form, er markeret med "Fortroligt" eller "Navnebeskyttet", eller 

som den modtagende Part, hvis de ikke er mærket på en sådan måde, på rimelig 

vis burde kunne forstå ud fra oplysningens kontekst eller fra selve oplysningerne 

er fortrolige, eller (ii) hvis de oplyses mundtligt eller visuelt, erklæres fortrolige, 

eller som den modtagende Part, hvis de ikke erklæres fortrolige, burde opfatte 

som værende fortrolige ud fra oplysningens kontekst eller ud fra selve 

oplysningerne. Vilkårene i denne Aftale, PayPals Specifikationer, oplysninger 

relateret til PayPal-tjenester, PayPals teknologi og systemer, processer og 

økonomiske oplysninger, Partneres bruger-id'er, oplysninger relateret til 

Partneres virksomheder, sikkerhed og teknologi samt alle kundedata og -

oplysninger (herunder bruger-id'er og adgangskoder) anses som Fortrolige 

oplysninger, uanset om de er markeret som "Fortrolige" eller ej.  

4.2. Gensidige forpligtelser.  Hver Part skal holde den anden Parts Fortrolige 

Oplysninger fortrolige og må ikke videregive sådanne Fortrolige Oplysninger til 

tredjeparter eller bruge den anden Parts fortrolige oplysninger til noget andet 

formål, end hvad der er nødvendigt for at udføre dennes forpligtelser i henhold 

til denne Aftale. Sådanne begrænsninger gælder ikke for Fortrolige oplysninger, 

som (i) allerede er kendt af modtageren, (ii) bliver offentliggjort uden 

modtagerens medvirken og uden dennes skyld, (iii) modtages af modtageren fra 

en tredjepart uden begrænsninger for videregivelse eller brug, eller (iv) er 

udviklet uafhængigt af modtageren selv uden reference til de Fortrolige 

oplysninger. Hvis det er nødvendigt, at Fortrolige Oplysninger oplyses af en 

domstol, et statsligt organ eller som følge af myndighedskrav eller lignende krav 

om oplysning, skal den Part, der er underlagt et sådant krav, straks meddele 

dette til den oplysende Part, når denne hører om eksistensen eller den 

sandsynlige eksistens af et sådant krav, og om nødvendigt gøre en rimelig 

indsats for at opnå fortrolig behandling eller beskyttelse på foranledning af 

enhver oplyst Fortrolig Oplysning.  Parternes respektive forpligtelser til at bevare 

fortroligheden af oplysninger, der videregives i henhold til denne Aftale, 

fortsætter efter udløbet eller tidligt ophør af denne Aftale i en periode på fem (5) 

år eller indtil et sådan tidspunkt, hvor sådanne oplysninger bliver offentlige 

oplysninger, uden at dette skyldes den modtagende Part. 

4.3. Beskyttelse af Fortrolige Oplysninger.  Hver Part anerkender, at monetær 

skadeserstatning muligvis ikke er tilstrækkelig afhjælpning for uautoriseret brug 

eller videregivelse af den anden Parts Fortrolige Oplysninger, og at den 

oplysende Part vil være berettiget (uden at give afkald på nogen andre 

rettigheder eller afhjælpning) til forbud eller billighedsretligt retsmiddel som en 

domstol i en kompetent jurisdiktion måtte anse for passende uden forpligtelse til 

at stille garanti. 

4.4. Brugeroplysninger.  Hvis en Part videregiver Brugeroplysninger til den anden 

Part, som en sådan modtagende Part ikke på anden vis har indsamlet undervejs 

i forbindelse med leveringen af sine tjenester ("Fortrolige Brugeroplysninger"), 

er en sådan modtagende Part indforstået med og accepterer, at den har ret til 

kun at bruge de Fortrolige Brugeroplysninger og ethvert afledt værk deraf som 

strengt nødvendigt for at udføre dennes forpligtelser i henhold til denne Aftale, 

og at det er strengt forbudt at kombinere de Fortrolige Brugeroplysninger med 

egne Brugeroplysninger eller direkte eller indirekte at bruge de Fortrolige 
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Brugeroplysninger i forbindelse med markedsføringsaktiviteter.  Derudover må 

den modtagende Part kun beholde den oplysende Parts Fortrolige 

Brugeroplysninger, så længe som det er nødvendigt for at udføre dennes 

forpligtelser i henhold til denne Aftale.  

4.5. Returnering af fortrolige oplysninger ved ophør.  Ved ophør af denne Aftale, 

og hvis der anmodes derom via meddelelse, returnerer den modtagende Part 

alle Fortrolige Oplysninger og alle dokumenter eller medier, der indeholder 

Fortrolige Oplysninger, til den oplysende Part inden for ti (10) dage.  Alternativt 

kan det også være således, at hvis der anmodes derom via meddelelse, skal den 

modtagende Part bekræfte over for den oplysende Part, at alle Fortrolige 

Oplysninger og alle dokumenter eller medier, der indeholder Fortrolige 

Oplysninger, er blevet destrueret inden for tredive (30) dage. 

4.6. Konkurrerende eller lignende materialer.  Intet i denne Aftale forbyder eller 

forhindrer nogen af Parterne i at konkurrere med den anden eller at udvikle 

lignende produkter eller tjenester. 

5. DATABESKYTTELSE 

5.1. Roller. Med hensyn til alle personlige data, der behandles af Parterne i 

forbindelse med denne Aftale, vil Parterne hver især være ansvarlige i forbindelse 

med sådan behandling. 

5.2. Ansvar. Hver Part skal opfylde kravene i de Databeskyttelseslove, som gælder 

for de ansvarlige med henblik på leveringen af PayPal-tjenester og på anden 

måde i forbindelse med denne Aftale (herunder uden begrænsning ved til enhver 

tid at gennemføre og vedligeholde alle hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandling af personlige 

oplysninger og ved at opretholde en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter, 

der er foretaget i henhold til denne Aftale). Parterne må ikke bevidst gøre noget 

eller tillade, at der gøres noget, som kan føre til den anden Parts misligholdelse 

af Databeskyttelseslovene. 

6. MARKEDSFØRINGSSAMARBEJDE 

6.1. Forudgående samtykke til offentliggørelse.  Ingen af Parterne vil udsende 

pressemeddelelser eller på nogen anden måde offentliggøre denne Aftale eller 

PayPals Tjenester uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke: 

6.2. PayPals kampagneparitet.  Partneren accepterer, at denne skal behandle 

PayPal som en betalingsmetode på lige fod med betalingsmetoder fra andre 

tredjeparter, som tilbydes eller understøttes i Partnerprodukter eller på 

Partnerens websted, i markedsførende og promoverende materialer samt i andre 

eksterne udgivelser.  Partneren skal især sikre, at placeringen af PayPals logo og 

knapper foretages på lige fod med placeringen af alternative betalingsmetoder, 

og at PayPals logo og knapper er ligeså fremtrædende som alternative 

betalingsmetoder. 

6.3. Undladelse af nedvurdering.  Når Partnere repræsenterer PayPal over for 

Forhandlere eller i offentliggjort materiale, må Partnere ikke: 

(a) Bevidst give en forkert karakteristik af eller nedvurdere PayPal som en 

betalingsmetode eller virksomhed. 

(b) Påstå, at en anden betalingsmetode er overlegen eller at foretrække frem 

for PayPal eller udvise en præference for en anden betalingsmetode i stedet 

for PayPal. 

7. SKADESLØSHOLDELSE OG ANSVAR 

7.1. Skadesløsholdelse.  Hver Part (den "Skadesløsholdende Part") accepterer at 

forsvare, skadesløsholde og holde den anden Part, dennes funktionærer, ledere 

og medarbejdere (den "Skadesløsholdte Part") skadesløs fra og imod ethvert 
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krav, søgsmål eller sag fra en tredjepart ("Krav"), som er baseret på, eller som 

opstår i forbindelse med den Skadeløsholdende Parts (i) misligholdelse af denne 

Aftale, (ii) uagtsomhed eller grov uagtsomhed, (iii) overtrædelse af en 

tredjeparts immaterielle rettigheder eller (iv) manglende overholdelse af 

gældende love og bestemmelser. 

7.2. Forpligtelser vedrørende skadesløsholdelse.  Parten, som søger 

skadesløsholdelse, skal straks give skriftlig meddelelse om kravet, tillade, at den 

Skadeløsholdende Part har kontrol over søgsmålet og afgørelsen og samarbejde 

med den Skadesløsholdende Part for den Skadesløsholdende Parts regning i 

forsvaret eller afgørelsen af sådant Krav.  Herudover må den Skadesløsholdende 

part ikke indgå forlig eller forsvare sådanne krav eller sagsanlæg på en sådan 

måde, at dette pålægger den Skadesløsholdte forpligtelser (af økonomisk eller 

anden karakter) uden den Skadesløsholdtes forudgående skriftlige samtykke, 

hvilket skal foreligge rettidigt uden tilbageholdelse eller forsinkelse.  I forbindelse 

med sådanne krav kan den skadesløsholdte part have sin egen juridiske rådgiver, 

der deltager i offentlige møder og forhandlinger. Dette sker dog for egen regning.  

Parternes forpligtelse til at holde den anden Part skadesløs bortfalder, hvis den 

Part, der søger om skadesløsholdelse, selv indgiver krav om tab. 

7.3. Ansvarsbegrænsning for præstation.  Under ingen omstændigheder: 

(a) er nogen af Parterne ansvarlige over for den anden Part, uanset om dette er 

ved overholdelse af kontrakten eller uden for kontrakten (herunder 

uagtsomhed), brud på lovfæstet pligt eller på anden vis for ethvert tab af 

overskud eller nogen indirekte, hændelige, følgeskader, særlige eller 

konkrete skader (selv hvis Parten har været underrettet om muligheden for 

sådanne skader)  

(b) vil nogen af Parternes fulde erstatningspligt over for den anden Part i 

henhold til denne Aftale med hensyn til en genstand i denne Aftale i henhold 

til en kontrakt, uagtsomhed, objektivt ansvar eller anden juridisk eller 

rimelig teori overstige de beløb, der er betalt eller skal betales i medfør af 

denne Aftale. 

Begrænsningerne i dette afsnit 7.3 gælder dog ikke manglende overholdelse af 

forpligtelser i henhold til denne Aftale vedrørende fortrolighed eller forpligtelser 

om skadesløsholdelse. 

7.4. Generel ansvarsbegrænsning.  Hver Parts samlede ansvar over for den anden 

(uanset om det er ved overholdelse af kontrakt, uden for kontrakt (inklusive 

uagtsomhed, brud på lovfæstet pligt eller på anden vis), der opstår i forbindelse 

med denne Aftale, vil ikke overstige i alt 500.000 GBP. 

7.5. Visse grænser eksklusive.  Uanset det modsatte udelukker eller begrænser 

intet i denne Aftale Parternes ansvar for urigtige oplysninger fremsat svigagtigt 

eller dødsfald eller personskade, der følger af Parternes uagtsomhed eller 

uagtsomhed af hver Parts respektive medarbejdere eller repræsentanter eller for 

enhver handling, udeladelse eller ansvar, som muligvis ikke er begrænset eller 

udelukket ved lov.  

8. VARIGHED OG OPHØR 

8.1. Varighed.  Denne Aftale træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen og forbliver i 

kraft, indtil den ophæves af en af Parterne med tres (60) dages forudgående 

varsel. 

8.2. Brud. Bortset fra hvad der ellers bestemmes i denne Aftale, kan enhver af 

Parterne når som helst bringe denne Aftale til ophør i tilfælde af den anden Parts 

væsentlige brud på Aftalen, der ikke er løst efter ti (10) dage efter skriftlig 

meddelelse om dette. 

8.3. Konkurs og økonomiske problemer. Aftalen kan ophæves af enhver af 

Parterne med øjeblikkelig virkning og uden krav om forudgående varsel, hvis:  

(i) den anden Part bliver ude af stand til at betale sin gæld (som defineret i 
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paragraf 123 i Konkursloven af 1986), erkender sin manglende evne til at betale 

sin gæld eller bliver insolvent, eller (ii) der er indgivet en begæring om, afgivet 

kendelse om eller en beslutning er taget om afviklingen (på anden måde end 

med henblik på en solvent sammenlægning eller genoprettelse), en 

betalingsstandsning eller opløsning af den anden Part eller (iii) en administrativ 

eller anden bobestyrer, forvalter, kurator, likvidator, administrator eller lignende 

funktionær er udpeget for den anden Part og/eller for alle eller en del af anden 

Parts aktiver, eller (iv) den anden Part indgår eller foreslår eventuel akkord eller 

ordning med sine kreditorer (eller en klasse af sine kreditorer) generelt, eller (v) 

noget, der svarer til nogen af begivenhederne angivet i (i) til og med (iv), 

forekommer i en gældende jurisdiktion. 

8.4. Virkning af ophør. Ved ophør eller udløb af denne Aftale:  (i) holder hver Part 

med det samme op med at bruge den anden Parts Varemærker, (ii) partneren 

returnerer eller destruerer på PayPals anmodning enhver fysisk udførelse af 

PayPals Varemærker, PayPals Materialer (herunder redigerede Materialer 

tilhørende PayPal) og PayPals Specifikationer og eventuelle kopier af disse, som 

denne besidder eller kontrollerer, (iii) begge Parter stopper med det samme alle 

erklæringer eller oversigter, hvoraf det kan fremgå, at der eksisterer noget 

forhold mellem de to Parter i henhold til denne Aftale, og (iv) hver Part ophører 

med at markedsføre, tilbyde eller tilvejebringe ordrer på den anden Parts 

produkter eller tjenester.  

9. DIVERSE 

9.1. Parternes forhold. Parterne er selvstændige kontrahenter, og ingen af dem er 

bemyndiget til eller har autoritet til at antage eller skabe nogen forpligtelse eller 

noget ansvar på hinandens vegne.  Denne Aftale skaber eller indebærer ikke 

noget partnerskab, agentur eller joint venture, der involverer Parterne. 

9.2. Udgifter.  Bortset fra hvad der ellers bestemmes i denne Aftale, eller hvad 

Parterne måtte aftale i fællesskab, er hver Part ansvarlig for sine egne 

omkostninger med henblik på opfyldelsen af denne Aftale. 

9.3. Skatter.  Hver Part er ansvarlig for alle skatter, afgifter, opkrævninger eller 

tariffer eller gebyrer af enhver art, der pålægges af en statslig enhed vedrørende 

nettoindtjening, som en sådan Part indtægtsfører i forbindelse med denne Aftale. 

9.4. Gældende lovgivning og værneting.  Denne Aftale og eventuelle tvister eller 

krav (herunder tvister eller krav uden for kontrakt), som følger af eller i 

forbindelse med den eller dens genstand eller indgåelse er underlagt af og 

fortolkes i overensstemmelse med loven i England og Wales. Parterne 

anerkender de engelske domstoles ikke-eksklusive kompetence. 

9.5. Overdragelse, intet afkald.  Ingen af Parterne kan overdrage denne Aftale 

eller nogen rettigheder i henhold til den, helt eller delvist, uden den anden Parts 

forudgående skriftlige samtykke.  Ethvert forsøg på at overdrage denne Aftale 

på anden vis end beskrevet i ovenstående vil være ugyldigt.  Hvis en af Parterne 

ikke kan håndhæve en bestemmelse i denne Aftale, anses det ikke for at være 

et afkald på fremtidig håndhævelse af den pågældende eller nogen anden 

bestemmelse. 

9.6. Force majeure.  Ingen af Parterne i denne Aftale vil være ansvarlige for ikke at 

kunne opfylde deres forpligtelser i henhold til denne Aftale, hvis sådan 

undladelse skyldes udefrakommende omstændigheder, krig, strejker, 

revolutioner, mangler eller fejl i transportfaciliteter, love eller 

myndighedsbestemmelser eller andre årsager, der ligger uden for en sådan Parts 

rimelige kontrol.  Forpligtelser herunder frafalder dog ikke i dette tilfælde, men 

suspenderes blot, indtil årsagen ophører. En Part, der fremfører force majeure 

som angivet i denne Aftale, giver uden forsinkelse den anden Part skriftlig 

meddelelse om forekomsten af force majeure-omstændighederne således 

fremlagt og ophøret af disse.  
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9.7. Hele aftalen.  Denne Aftale udgør hele aftalen mellem Parterne, hvad angår 

aftalens genstand, og erstatter og tilsidesætter alle tidligere aftaler, løfter, 

forsikringer, garantier, erklæringer og aftaler mellem dem, det være sig 

mundtlige eller skriftlige. Hver Part accepterer, at den ikke vil have nogen 

retsmidler med hensyn til nogen erklæring, udtalelse, forsikring eller garanti 

(uanset om en sådan er givet i god tro eller uagtsomt), der ikke er angivet i 

denne Aftale. Hver Part accepterer, at denne ikke kan gøre noget krav gældende 

for uagtsom vildledning eller uagtsomt urigtige oplysninger givet i god tro, og 

som er baseret på en erklæring i denne Aftale. 

9.8. Vilkårenes uafhængighed.  Hvis en bestemmelse i denne Aftale anses for 

værende ulovlig eller uden retskraft, begrænses eller elimineres denne 

bestemmelse i det mindste nødvendige omfang, så denne Aftale på alle andre 

måder forbliver i kraft, fuldt gældende og med retskraft. 

9.9. Fortsat beståen.  Bestemmelserne i denne Aftale vedrørende Fortrolige 

oplysninger, Skadesløsholdelse, Ansvarsbegrænsning, Ansvarsfraskrivelse og 

bestemmelser under "Diverse" vil fortsat bestå efter ethvert ophør eller udløb af 

denne Aftale. 

10. DEFINITIONER 

10.1. "Krav" er defineret i afsnit 7.1. 

10.2. "Certificering" betyder, at PayPal bekræfter, at Partnerens integration af 

PayPals API'er og PayPals Tjenester overholder PayPals Specifikationer. 

10.3. "Fortrolige oplysninger" betyder enhver af den Oplysende parts oplysninger, 

der, (i) hvis de oplyses i deres håndgribelige form, er markeret med "Fortroligt" 

eller "Navnebeskyttet", eller som den modtagende Part, hvis de ikke er mærket 

på en sådan måde, burde kunne forstå er fortrolige ud fra oplysningens kontekst 

eller fra selve oplysningerne, eller (ii) hvis de oplyses mundtligt eller visuelt 

erklæres for at være fortrolige, eller som den modtagende Part, hvis de ikke 

erklæres at være fortrolige, burde opfatte som fortrolige ud fra oplysningens 

kontekst eller fra selve oplysningerne. 

10.4. "Fortrolige brugeroplysninger" er defineret i afsnit 4.4. 

10.5.  "Registeransvarlig" (eller blot "den ansvarlige") og "databehandler" (eller 

blot "behandler") og "dataemne" har den betydning, disse begreber har i 

henhold til Databeskyttelseslovene.  

10.6. "Databeskyttelseslovene" betyder EU-direktiv 95/46/EF eller forordning (EU) 

2016/679 (GDPR) og alle tilknyttede bestemmelser eller dokumenter og enhver 

anden databeskyttelseslovgivning, bestemmelser, myndighedskrav og regelsæt, 

der gælder for leveringen af PayPal-tjenester. 

10.7. "Ikrafttrædelsesdato" betyder den dato, hvor Partneren tilmelder sig 

Partnerprogrammet online. 

10.8. "Skadesløsholdte part" er defineret i afsnit 7.1. 

10.9. "Skadesløsholdende part" er defineret i afsnit 7.1. 

10.10. "Integrationsdato" er defineret i afsnit1.1. 

10.11. "Varemærke" betyder varemærker inklusive registrerede varemærker og 

handelsnavne i henhold til sædvaneret, servicemærker, logoer, domænenavne 

samt andre almindelige betegnelser, som en Part bruger til at identificere sig selv 

eller sine produkter eller tjenester med. 

10.12. "Forhandler" betyder en kommerciel virksomhed, der tilbyder varer eller 

tjenester via internettet. 

10.13.  "Partnerprodukt" betyder den teknologi, som Partneren tilbyder og 

leverer til Forhandlere for at muliggøre eller facilitere en forhandlers salg og 

andre kommercielle betalinger via internettet. 
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10.14. "PayPal" eller "vi" betyder 3PL og/eller dets relevante datterselskaber eller 

tilknyttede selskaber, som er godkendt af 3PL til at levere og distribuere PayPal-

tjenester i den relevante jurisdiktion.  

10.15. "PayPals API'er" betyder de PayPal-programmeringsgrænseflader, som 

PayPal-forhandlere bruger til at kommunikere med PayPal-tjenester og -

systemer i forbindelse med deres brug af PayPal-tjenester. 

10.16. "PayPals Materialer" betyder informationer og materialer, som PayPal 

leverer til Partneren, der beskriver PayPals Tjenester til brug sammen med 

markedsføringen af sådanne Tjenester. 

10.17. "PayPals Websted" betyder det websted, som vises på www.paypal.com 

eller på enhver anden PayPal-webadresse i forbindelse med et andet land.  En 

PayPal-webadresse begynder med www.paypal efterfulgt af et domænenavn, der 

er knyttet til det pågældende land. 

10.18. "PayPals Specifikationer" betyder den tekniske dokumentation af PayPals 

Tjenester. 

10.19. "PayPal-tjenester" betyder alle betalingstjenester og relaterede produkter, 

tjenester og funktioner, der er tilgængelige via PayPals Websted i det relevante 

retsområde. 

10.20. "Personlige oplysninger" har den betydning, der fremgår af 

Databeskyttelseslovene. 

10.21. "Brugeraftale" betyder den kontrakt, der indgås online som del af 

onlinetilmeldingsprocessen, der er nødvendig for at åbne en PayPal-konto.  Den 

aktuelle Brugeraftale kan findes via et link nederst på alle sider på PayPals 

websted.  Den omfatter visse politikker, navnlig Politikken om godkendt brug og 

Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, som også findes på PayPals 

websted. 

10.22. "Brugeroplysninger" betyder kunde- eller brugeroplysninger, herunder 

personligt identificerbare oplysninger, som en Part indsamler fra en kunde eller 

bruger. 

 

 

http://www.paypal/

