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SÄRSKILDA TJÄNSTEVILLKOR FÖR MYSECURITAS RISK PREDICTION  
 

Gäller från 3 mars, 2021. 

Dessa Särskilda Tjänstevillkor avseende MySecuritas Risk Prediction Corporate och MySecuritas 

Risk Prediction Essential (“Särskilda Tjänstevillkor”) innehåller särskilda bestämmelser som är 

tillämpliga på följande tjänster (“Risk Prediction-tjänsterna”): 

• MySecuritas Risk Prediction Corporate 

• MySecuritas Risk Prediction Essential 

1. BAKGRUND 

Dessa Särskilda Tjänstevillkor är tillägg till de Allmänna Tjänstevillkoren för Securitas Digital 

Services ("Tjänstevillkor") som gäller för användningen av digitala tjänster och produkter, 

inklusive alla tillhörande funktioner, webbplatser och användargränssnitt som görs tillgängliga av 

Securitas. Dessa Särskilda Tjänstevillkor utgör en del av Tjänstevillkoren och i händelse av 

konflikt mellan dessa Särskilda Tjänstevillkor och Tjänstevillkoren ska dessa Särskilda 

Tjänstevillkor ges företräde. Alla definierade begrepp som används i Tjänstevillkoren ska ha 

samma innebörd häri som i Tjänstevillkoren, såvida inte annat anges. Eventuella avvikelser från 

dessa särskilda Tjänstevillkor för Kundens specifika land anges i de Landspecifika 

Bestämmelserna i slutet av dessa Särskilda Tjänstevillkor.  

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN 

Risk Prediction-tjänsterna ska användas för strategisk och operativ säkerhetshantering. Kunden 

och dess Användare får en översikt över Kundens skyddade objekt ("Objekt"), risker och 

säkerhetshändelser för att möjliggöra för Kunden att fatta strategiska och underbyggda beslut i 

hanteringen av Kundens säkerhetssituation. En mer detaljerad beskrivning av funktionerna av 

både MySecuritas Risk Prediction Corporate och MySecuritas Risk Prediction Essential finns på 

www.securitas.com.   

3. PERSONUPPGIFTER 

Det förtydligas att inga personuppgifter används för de förutsägelser som presenteras inom Risk 

Prediction-tjänsterna.  

4. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Det finns inga specifika tekniska förutsättningar för användningen av Risk Prediction-tjänsterna. 

Beroende på vilken av Risk Prediction-tjänsterna som Kunden använder kan det dock finnas 

begränsningar, till exempel avseende på vilka typer av enheter eller på vilka webbläsare som Risk 

Prediction-tjänsterna fungerar fullt ut.  

5. TERRITORIELLA BEGRÄNSNINGAR  

Kunden får endast använda Risk Prediction-tjänsterna för de av sina Objekt som finns i samma 

land som det Securitas-bolag som tillhandahåller Risk Prediction-tjänsterna till Kunden.  

http://www.securitas.com/
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6. SUPPORT 

I händelse av att Kunden upplever några problem vid användningen av Risk Prediction-tjänsterna 

kan Kunden kontakta Securitas genom att använda de uppgifter som finns tillgängliga i Risk 

Prediction-tjänsterna.  

7. PRIS OCH BETALNING 

Villkoren i Tjänstevillkoren och Beställningen ska inte påverkas av dessa Särskilda Tjänstevillkor.  

8. ANSVAR 

8.1 Allmänt 

Allt förutsägande innehåll i Risk Prediction-tjänsterna baseras på utvald historisk information och 

statistik som rör säkerheten på vissa platser. När Risk Prediction-tjänsterna genererar prognoser 

för säkerhetssituationen och hotbilder för ett visst Objekt vid en viss tidpunkt är dessa baserade 

på aggregerade uppgifter som används i datamodeller och sådan information är en prognos 

baserad på statistik. Securitas garanterar eller ansvarar inte för att prognosen i någon del 

motsvarar den faktiska säkerhetssituationen eller hotbilden. Innehållet produceras enbart för 

informationsändamål och utgör inget råd eller rekommendation från Securitas till Kunden att 

genomföra (eller inte genomföra) några allmänna eller specifika säkerhetsåtgärder. Kunden är 

ensamt ansvarig för sina egna beslut om säkerhetsåtgärder och måste alltid fatta sådana beslut 

självständigt och baserat på sina egna undersökningar och riskbedömningar. Kunden är alltid 

ensamt ansvarig för sitt eget utfall som följer av användandet av Risk Prediction-tjänsterna.  

Securitas arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra Tjänsterna, men är under inga 

omständigheter ansvarigt för att den data eller de datamodeller som används för att generera 

innehållet i Risk Prediction-tjänsterna är korrekta, fullständiga eller att Risk Prediction-tjänsterna 

genererar korrekt eller aktuellt resultat.  

Securitas är under inga omständigheter ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada eller 

ekonomisk förlust som kan uppstå för Kunden på grund av beslut som fattas baserat på 

information som tillhandahålls via Risk Prediction-tjänsterna. 

8.2 MySecuritas Risk Prediction 

Om Kunden använder MySecuritas Risk Prediction Corporate ska Securitas sammanlagda och 

totala ansvar gentemot Kunden för tillhandahållandet av MySecuritas Risk Prediction Corporate, 

såvida inte ansvaret uppkommer till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsas till ett belopp 

motsvarande den ersättning som Kunden betalat till Securitas för MySecuritas Risk Prediction 

Corporate under de tre (3) månader som föregick inträffandet av omständigheten som gav 

upphov till ansvaret.  

_________ 
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LANDSPECIFIKA BESTÄMMELSER 

 

För Risk Prediction-tjänster som beställs i länderna som anges nedan kompletterar, ersätter 

och/eller ändrar följande villkor de villkor som refereras till i de Särskilda Tjänstevillkoren. Alla 

villkor i de Särskilda Tjänstevillkoren som inte ändras genom dessa ändringar förblir oförändrade 

och gällande.  

 

 


