
 

Friskrivningsklausul  
Upphovsrätt  

Bäck Advokatbyrå förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i denna webbplats. 

All upphovsrätt i webbdesign, text, grafik, urvals- och arrangemang därav och all 

programvara som rör denna webbplats tillhör eller är licensierade av Bäck Advokatbyrå. 

Denna upphovsrätt skyddas av finska och internationella upphovsrättslagar. 

Inget material från denna webbplats får kopieras, reproduceras, distribueras, ändras, laddas 

upp, skickas, återanvändas, återpubliceras, eller infogas i en annan hemsida utan Bäck 

Advokatbyrås föregående skriftliga medgivande. 

 

Varumärkesrätt 

Alla varumärken, servicemärken, varunamn, varumärke och utstyrsel (trade dress) på denna 

webbplats tillhör Bäck Advokatbyrå eller dess licensgivare.  

 

Ditt uppförande 

Vi godkänner inte att du (antingen själv eller genom tredje part): 

Använder enhet, program, process eller rutin för att skada eller försöka störa driften av 

webbplatsen eller någon transaktion eller process som utförs på eller via webbplatsen. 

 

Använder denna webbplats i samband med begäran, skördar, får eller lagrar personlig 

information, lösenord, kontoinformation eller annan information om andra användare av 

denna webbplats, eller använder dataspårning, robotar eller liknande datainsamlings- och 

utvinningsverktyg i samband med den här webbplatsen. 

 

Ansvarsbegränsning 

Användningen av informationen på denna webbplats sker på egen risk.  

 

Länkar 

Bäck Advokatbyrå tillåter länkning till denna webbplats, förutsatt att hela HTML-sidan 

laddas. Sådana länkar får inte införliva våra varumärken eller servicemärken, och får inte 

användas för att nedvärdera eller på annat sätt negativt påverka Bäck Advokatbyrå. 

Information på denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör andra. Dessa 

länkar är till för din bekvämlighet. Vi godkänner och garanterar inte innehållet eller 

riktigheten i dessa webbplatser, och rekommenderar inte produkter, tjänster eller information 

på dessa webbplatser. 

Vi garanterar inte att information om tredje parts webbplatser är fria från datavirus eller 

defekter. 

 

Oönskad information 

Det är vår policy att inte acceptera information från tredje part som är konfidentiell eller 

skyddad. Om du vill behålla sekretessen för ditt material, ber vi dig inte lämna det till oss via 

e-post eller på annat sätt utan att först träffa överenskommelse med oss. 

 

Jurisdiktion 

Lagarna i Finland och Sverige, tillämpas för denna Friskrivningsklausul. 

Om informationen på denna webbplats är översatt till eller presenteras på andra språk än 

svenska, kommer den svenska versionen av denna information vara auktoritativ i förhållande 

till tvister om dess tolkning. 


