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Supplerende vilkår for DataLøn Tid
Gældende fra 1. marts 2021

1.

Hvad er DataLøn Tid?

2.5

DataLøn Tid er et tidsregistreringssystem. Kernen i DataLøn Tid er en standard IT-løsning, der på baggrund
af Kundens indberetninger til Visma DataLøn registrerer og behandler tidsregistreringer mv. for Kunden,
herunder:

2.6

•

digital timeregistrering,

•

registrering af fravær, udlæg og diæter,

•

registrering af forbrug af materialer og varer mv.,

•

registrering af kørsel og

•

planlægning af arbejdstid.

Det præcise indhold af DataLøn Tid afhænger af produkttypen. En nærmere beskrivelse af DataLøn Tid,
herunder de forskellige produkttyper og tilhørende
indhold, er tilgængelig på dataløn.dk.

Visma DataLøns til enhver tid gældende prisliste for
DataLøn Tid, som er tilgængelig på dataløn.dk.

3.

Kundens forpligtelser

3.1

Grundmateriale
Kunden skal levere Grundmaterialet til Visma DataLøn
som beskrevet på dataløn.dk ved indtastning direkte i
DataLøn Tid.

4.

Databehandling i relation til DataLøn Tid er omfattet af
Databehandleraftalen, vedlagt som bilag 1 til Vilkår for
DataLøn, med følgende ændringer:
Underbilag A, pkt. 1, b) Kategorier af personoplysninger:

DataLøn Tid er en tillægsydelse til lønsystemet DataLøn, og Kundens tilkøb og brug af DataLøn Tid forudsætter, at Kunden har en gyldig DataLøn-aftale. Vilkår
for DataLøn finder anvendelse for DataLøn Tid, idet
”DataLøn” også omfatter DataLøn Tid, og med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af nærværende Supplerende vilkår for DataLøn Tid.

2.1

Aftale
Vilkår for DataLøn inkl. bilag samt nærværende Supplerende vilkår for DataLøn Tid samt Prislisten for DataLøn Tid. Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag
mellem Visma DataLøn og Kunden i relation til DataLøn og DataLøn Tid.

2.2

2.3

DataLøn Tid
Der henvises til punkt 1.

2.4

Kunden
Den virksomhed (arbejdsgiver), som Visma DataLøn
har indgået nærværende Aftale med om brug af DataLøn og DataLøn Tid.
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i.

Navn, adresse, telefonnummer,
adresse, arbejdssted

e-mail-

ii.

Arbejdstid, fravær

iii.

GPS-lokation

iv.

Start- og sluttidspunkt for arbejdstid

v.

Kilometertal-, omkostnings-, dagpenge-, produkt- og tillægsregistreringer.

Underbilag B, underdatabehandlere:
DigitalOcean, Frankfurt, Tyskland, EU528002224
•

datalagring

Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen, Tyskland,
DE812871812:

Aktiv bruger
En bruger defineres som aktiv i en given faktureringsperiode, hvis der for denne oprettes eller redigeres en
indberetning enten via DataLøn Tid App, DataLøn Tid
Admin eller gennem API.

Databehandling
Visma DataLøn indsamler løbende oplysninger om
brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender
Visma DataLøns hjemmeside eller software. Dataindsamlingen anvendes med det saglige formål, at Visma
DataLøn kan optimere sine services og indrette softwaren efter Kundernes behov.

Visma DataLøn yder hjælp til opstart og oprettelse af
Kunden og Medarbejderne og leverer support- og konsulentydelser telefonisk og online fra Visma DataLøns
konsulenter, når Kunden har brug for hjælp.

Definitioner

Visma DataLøn
Visma DataLøn A/S, CVR-nr. 48 11 77 16, er det selskab, der udbyder DataLøn Tid.

Visma DataLøn foretager efter aftale opsætning og tilpasning af DataLøn Tid i forhold til overenskomster og
lokalaftaler.

2.

Prislisten

•

datalagring.

5.

Priser og betaling

5.1

Prisliste
Visma DataLøns ydelser faktureres i henhold til Prislisten med tillæg af moms. Kunden hæfter pr. aktive
brugere af DataLøn Tid pr. faktureringsperiode (måned).
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5.2

Betaling

Kunden er ikke berettiget til at foretage reverse engineering, dekompilering eller demontering af softwaren
udover, hvad der følger af gældende ufravigelig lovgivning.

Kundens betaling for ydelser i henhold til Aftalen sker
på grundlag af faktura fra Visma DataLøn. Fakturabeløb forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato.

6.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse

6.1

Parternes ansvar

8.

Enhver know-how, ejendomsret og alle immaterielle
rettigheder til Visma DataLøns vejledninger, hjemmesider og software, herunder, men ikke begrænset til
design, billeder, fotos, animationer, video, lyd, musik,
tekst og “applets” inkorporeret i softwaren, den dertil
hørende skriftlige dokumentation og alle kopier af
softwaren ejes af Visma DataLøn eller dennes underleverandører.

Parternes ansvar reguleres af punkt 9 i Vilkår for DataLøn, idet punkt 9.4, Ansvarsbegrænsning, erstattes af
følgende punkt 6.2.
6.2

Ansvarsbegrænsning
I intet tilfælde er Visma DataLøn ansvarlig for Kundens
eller tredjemands indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af produktion, salg, fortjeneste, goodwill, forbrugt intern arbejdstid, image, medarbejdere,
kunder eller renter.
Visma DataLøn er ansvarlig for produktansvar efter
dansk rets almindelige regler, idet ansvarsbegrænsningerne i punkt 9 i Vilkår for DataLøn dog skal finde
anvendelse i videst muligt omfang tilladt efter dansk
ret.
Visma DataLøns samlede erstatningsansvar for hvert
enkelt krav under denne Aftale er begrænset til (i) det
beløb, som Kunden har betalt til Visma DataLøn vedrørende DataLøn Tid i de 12 måneder forud for det tidspunkt, hvor Kunden skriftligt fremsatte kravet overfor
Visma DataLøn fratrukket (ii) eventuelle øvrige erstatninger, som Visma DataLøn måtte have pådraget sig
over for Kunden og vedrørende DataLøn Tid i samme
12-måneders periode.

Immaterielle rettigheder

Kunden er ikke berettiget til at kopiere den skriftlige
dokumentation, som ledsager softwaren.

9.

Ændringer

9.1

Ændring af DataLøn Tid og dataløn.dk
Visma DataLøn er til enhver tid berettiget til uden varsel at foretage ændringer af DataLøn Tid, dataløn.dk og
Visma DataLøns dokumentation og vejledninger om
DataLøn Tid, herunder som følge af opdatering, fornyelse og vedligeholdelse.

9.2

Ændring af nærværende Aftale
Visma DataLøn kan ændre Aftalen, herunder Prislisten
for DataLøn Tid, med 1 måneds skriftligt varsel til den
1. i en måned. Dette gælder dog ikke, hvis myndighedskrav, sikkerhedshensyn eller lignende forhold nødvendiggør et kortere varsel.

Visma DataLøn tager desuden forbehold for programmeringsfejl samt servernedbrud, netværksnedbrud og
andet svigt fra underleverandører.

Visma DataLøn varsler Kunden om ændringer ved brev
eller elektronisk, f.eks. via e-mail.

I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har
Visma DataLøn ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode. Visma DataLøn vil bestræbe sig på at
opdatere i tidsrum som har mindst muligt påvirkning
på Kundens brug af Softwaren. Adgangen til Visma DataLøns software udvikles løbende, og Visma DataLøn
giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden
garanti.

10. Opsigelse og ophævelse

Ansvarsbegrænsningerne i punkterne nævnt ovenfor
gælder for enhver type af krav, herunder Kundens direkte krav og for Kundens regreskrav for erstatning udbetalt af Kunden.

10.2

Begrænsningerne i dette punkt gælder ikke, såfremt
Visma DataLøn har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

7.

Licens

7.1

Kundens brugsret

10.1

Opsigelse
Kunden kan opsige aftalen om tillægsydelsen DataLøn
Tid med 1 måneds skriftligt varsel til den 1. i en måned.
Visma DataLøn kan opsige aftalen om tillægsydelsen
DataLøn Tid med 3 måneders skriftligt varsel til den 1.
i en måned.

Ophævelse
Aftalen om tillægsydelsen DataLøn Tid kan ophæves
helt eller delvist uden varsel af:

•

Visma DataLøn, hvis Kunden væsentligt misligholder Aftalen, f.eks. (i) ved manglende rettidig betaling, (ii) ved krænkelse af Visma DataLøns immaterielle rettigheder, (iii) ved gentagne mindre misligholdelser af forpligtelser vedrørende tillægsydelsen DataLøn Tid, og (iv) hvis Kundens brug af DataLøn Tid er til skade for Visma DataLøn eller dennes
underleverandører eller øvrige kunder.

Kundens brugsret reguleres af punkt 11.1 i Vilkår for
DataLøn, med følgende tilføjelse:
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•

•

Kunden, hvis Visma DataLøn væsentligt misligholder sine forpligtelser vedrørende tillægsydelsen
DataLøn Tid, og Visma DataLøn efter modtagelse af
et skriftligt påkrav om afhjælpning af manglen, jf.
Vilkår for DataLøn punkt 8.1, eller skriftligt påkrav
om påbegyndelse af levering, jf. Vilkår for DataLøn
punkt 8.2, ikke inden rimelig tid har afhjulpet manglen, eller
hver af parterne, hvis den anden part erklæres konkurs, tages under rekonstruktionsbehandling eller
lignende gældsordning, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i eller videreføre Aftalen og vælger at gøre dette.
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10.3

Ophør af aftale om DataLøn
Ophører Kundens aftale om DataLøn, uanset årsag,
ophører Kundens adgang til tillægsydelsen DataLøn
Tid samtidig.

11. Forrang, lovvalg og værneting
I tilfælde af uoverensstemmelse har nærværende Supplerende vilkår for DataLøn Tid forrang i forhold til Vilkår for DataLøn, dataløn.dk og Visma DataLøns dokumentation og vejledninger om DataLøn Tid samt Prislisten.
Aftalen er undergivet dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan løses ved
forhandling, kan indbringes for de ordinære domstole
med Visma DataLøns hjemting som værneting.
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