
Bilag 1 

VILKÅR FOR ADGANG TIL SKI.dk 

1. Indledning

SKI.dk ejes af Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S CVR, nr. 17 47 24 37, Pakkerivej 6, DK-2500 Valby.

Nærværende vilkår for anvendelse af SKI.dk skal tiltrædes for, at du kan få adgang til den passwordbeskyttede 

del af SKI.dk. 

2. Personlig adgangskode

Administrator i din organisation har givet dig adgang til SKI.dk. 

Efter accept af nærværende vilkår har du adgang til SKI.dk. Din adgang til SKI.dk er personlig og må ikke 

videregives.  

Som SKI-kunde er din adgang til SKI.dk betinget af, at din ansættelse i den organisation, der har givet dig 

adgang til SKI.dk, ikke er ophørt.   

Som SKI-leverandør er din adgang betinget af, at din organisation er tildelt og/eller har indrapporteringspligt 

iht. en SKI-aftale.  

3. Hjælpeværktøjer for kunder på SKI.dk

SKI.dk indeholder på nogle rammeaftaler forskellige hjælpeværktøjer (tildelingstool, Excel-ark m.v.) til brug for 

SKI’s kunders vurdering af, hvilke leverandører en SKI-kunde skal anvende til sine indkøb. 

Hjælpeværktøjerne er baseret på de oplysninger, SKI har modtaget fra leverandørerne i forbindelse 

med leverandørernes tilbudsafgivelse. I hjælpeværktøjet indgår prisoplysninger og oplysninger 

angående leverandørernes tilbud. Disse oplysninger bliver løbende justeret i henhold til de enkelte 

rammeaftalers vilkår om udskiftning af sortiment og opdatering af priser. Hjælpeværktøjerne bliver 

opdateret i forbindelse hermed.  

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne i hjælpeværktøjet og leverandørernes tilbud er det 

altid det tilbud, som leverandøren har budt ind med på den konkrete aftale, der er gældende.   

Uanset om der forefindes hjælpeværktøj i den givne rammeaftale eller ej, er det for så vidt angår tildeling 

retningslinjerne for tildeling i rammeaftalens bilag B, der skal følges.  

SKI er på baggrund af ovenstående uden ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, som måtte opstå 

som følge af fejl eller mangler i hjælpeværktøjerne. 



4. Fortrolighed for kunder på SKI.dk

Logger du på SKI.dk som SKI-kunde, får du adgang til fortrolig viden om SKI og SKI’s leverandører, 

herunder SKI’s leverandørers priser og tilbudssammensætning. Dette indebærer, at du i din egenskab af SKI-

kunde ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra SKI og/eller SKI’s leverandører må videregive sådan 

information til tredjemand.  

Fortrolig information omfatter ikke information, som 

 på tidspunktet for modtagelsen var, eller som efter modtagelsen er blevet offentligt tilgængelig, uden

at en SKI-kundes tilsidesættelse af hemmeligholdelsesforpligtelsen,

 på modtagelsestidspunktet var, eller senere er kommet i den modtagende parts besiddelse uden

hemmeligholdelsesrestriktioner, i det omfang den er modtaget fra en tredjemand, som var berettiget

til den foretagne videregivelse, f.eks. som følge af reglerne om aktindsigt i forvaltnings- og

offentlighedsloven, eller

 ikke efter forvaltningslovens eller offentlighedslovens vurderes, at kunne undtages fra reglerne om

aktindsigt.

Såfremt tredjemand måtte anmode om aktindsigt i materiale fra SKI.dk, som du i din egenskab af SKI-kunde 

måtte være i besiddelse af, f.eks. fordi du i din egenskab af SKI-kunde har anvendt materialet i forbindelse 

med et miniudbud eller direkte tildeling på SKI’s rammeaftaler, er du og din organisation forpligtet til 

at foretage partshøring af såvel SKI som den leverandør, hvis oplysninger der er anmodet om aktindsigt 

i, forinden du måtte udlevere materialet. 

Du må som SKI-kunde alene anvende informationer, dokumenter og materialer på SKI.dk angående tilbud fra 

leverandører til brug for gennemførsel af tildelinger af leveringsaftaler under SKI’s rammeaftaler. Du må som 

SKI-kunde således ikke videregive fortrolige oplysninger til tredjemand eller anvende fortrolige oplysninger 

angående SKI’s leverandører til opbygning af databaser.  

5. Anvendelse af cookies

Hvad enten du logger på SKI.dk som SKI-kunde eller leverandør, vil der blive lagt en cookie på din computer, 

når du besøger SKI.dk.  

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din computer, når du bruger visse internettjenester for at kunne 

genkende din computer fra gang til gang. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre 

skadelige programmer. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. 

SKI bruger et antal cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Vi bruger cookies, så du kan navigere rundt på 

SKI.dk uden at skulle logge på hele tiden. Vi bruger cookies til at udarbejde statistik over anvendelsen af 

SKI.dk, så vi løbende kan forbedre SKI.dk.  

Hvis du beder SKI.dk om at huske dit log in slettes denne cookie ikke, når du forlader SKI.dk, men ellers slettes 

denne type cookie, når du forlader sitet. Hvis du vælger disse cookies fra, kan vi ikke garantere, at SKI.dk 

fungerer efter hensigten. 

Hvis du vil vide mere om, hvad cookies er, hvordan du blokerer for dem, og hvordan du sletter dem, så 

anbefaler vi dig, at besøge hjemmesiden www.minecookies.org. 

http://www.minecookies.org/


6. Persondatalovgivningen

Hvad enten du logger på SKI.dk som leverandør eller SKI-kunde vil du ved oprettelse af profil på SKI.dk blive 

afkrævet detaljer om dit navn, din e-mail adresse og din arbejdsgiver og evt. telefonnummer. Disse 

oplysninger indhentes for at sikre at du som SKI-kunde får adgang til kunderelevante oplysninger og at du som 

leverandør får adgang til leverandør-relevante oplysninger og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre 

oplysninger vedrørende vores tjenester og vores virksomhed, såfremt du anmoder herom.  

For at kunne udvikle og forbedre SKI.dk fører vi statistik over, hvordan SKI.dk bliver anvendt. Statistikken 

anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke søgeord fra søgemaskiner, der giver flest 

besøg, og hvilke ord og udtryk, der oftest søges efter på SKI.dk. 

Dine oplysninger videregives ikke udover det, der er nødvendigt for den praktiske behandling hos SKI’s 

eksterne hosting partnere.  

I tilknytning hertil skal vi gøre opmærksom på, at du i medfør af lov om behandling af personoplysninger har 

ret til at gøre indsigelse mod såvel indsamlingen som den videre behandling af nævnte oplysninger, samt 

at du med visse lovbestemte undtagelser har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.  

7. Server logs

SKI logger i henhold W3C Extended Log File formatet som bl.a. indeholder brugernavn og din IP adresse samt 

dato og tid for dine transaktioner på SKI.dk. Dine oplysninger videregives ikke udover det, der er nødvendigt 

for den praktiske behandling hos SKI’s eksterne hosting partnere.  

8. Ansvar

SKI, SKI-kunderne og leverandørerne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. 

Brugen af SKI.dk sker dog på hhv. SKI-kundens og leverandørens eget ansvar og på egen risiko, idet SKI.dk kan 

indeholde fejl, unøjagtigheder eller lignende. SKI tager ikke ansvar for, hvis information på SKI.dk anvendes til 

andet formål og pr. anden dato end det formål og den dato, der er angivet i de enkelte informationsdele af 

SKI.dk.  

SKI.dk kan være udsat for nedbrud, således at SKI.dk ikke kan anvendes i ubestemt tid. SKI fraskriver sig 

ansvaret for de direkte eller indirekte tab eller skade du og/eller din arbejdsgiver måtte lide som følge af, at 

SKI.dk er helt eller delvist utilgængelig. 

9. Rettigheder

Indholdet af SKI.dk, herunder men ikke begrænset til design, tekst, grafik, billeder, illustrationer, logoer, 

ikoner, software og ethvert andet materiale, der direkte eller indirekte er en del af SKI.dk, tilhører SKI og/eller 

SKI samarbejdspartnere. Dele af indholdet af SKI.dk kan være beskyttet i henhold til ophavsretslovgivningen. 

Uautoriseret brug af materialet kan være i strid med SKI’s eller tredjeparts rettigheder, herunder 

ophavsretsloven og varemærkeloven.  



Det er tilladt frit at bruge SKI.dk til eget privat eller offentlig ikke kommercielle formål. Det er også tilladt at 

linke til indhold af materiale f.eks. artikler på SKI.dk så længe dette sker på en loyal måde og i 

overensstemmelse med dansk ret. Uden skriftligt forudgående samtykke fra SKI, er du ikke berettiget til at 

sælge, udleje, udlåne, gengive, fremvise eller på anden måde helt eller delvist at sprede indholdet af SKI.dk i 

kommercielt øjemed. 

10. Misligholdelse

SKI er til enhver tid berettiget til at spærre en brugers adgang til SKI.dk, såfremt SKI får viden om eller 

mistanke til, at en brugers adgang til SKI.dk misbruges.  

Ved en brugers misligholdelse af disse vilkår har SKI ret til uden varsel at spærre brugerens adgang til SKI.dk. 

11. Ændring af vilkår

SKI forbeholder sig retten til enhver tid at ændre på nærværende vilkår for anvendelse af SKI.dk. Ændringerne 

træder i kraft ved offentliggørelse på www.SKI.dk. 

12. Lovvalg og værneting

Din adgang til og brug af SKI.dk er undergivet dansk ret og enhver tvist mellem parterne under denne 

brugeraftale skal afgøres ved danske domstole. 




