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Fra 1. november 2017 er Workplace by Facebook (heretter «Workplace») vår offisielle kanal for informasjon, 

spørsmål og svar, nyheter og samarbeid på tvers av tilhørighet, fagområder og geografi i miljøet til Bergen 

Teknologioverføring AS (heretter «BTO»). 

Miljøet er å forstå som alle ansatte i BTO, medlemmer, samarbeidspartnere, leietakere og andre som får tildelt 

og aktivt tar i bruk en konto i Workplace som tilrettelagt for og av BTO. BTO kommer heretter kun til å benytte 

Workplace til å spre informasjon ment for miljøet. 

BTO er det juridiske bindeleddet mellom den enkelte bruker og Facebook, og er ansvarlig for drift av tjenesten 

med de begrensninger som følger av disse vilkårene. Ansatte i BTO, medlemmer, samarbeidspartnere, leietakere 

og andre får, etter aksept av disse brukervilkår, tilgang til Workplace så lenge de ønsker det og så lenge de er en 

del av miljøet.   

Lisensavtale med Facebook 
Workplace er en tjeneste som drives av Facebook, og leveres fra Facebooks datasentre i Sverige og USA. Ved å 

ta i bruk tjenesten forstår og aksepterer du at Workplace og tilhørende tjenester skal brukes til sine tiltenkte 

formål innenfor rammene av lisensavtalen mellom BTO og Facebook, og som angitt i spesifiserte vilkår i dette 

dokumentet. For fullstendig avtale, se Facebooks retningslinjer for Workplace for Personvern, Akseptabel bruk 

og Informasjonskapsler. 

Immaterielle rettigheter, opphavsrett og åndsverk 
Som bruker av Workplace aksepterer du at BTOs vilkår (dette dokumentet) styrer din tilgang til og bruk av 

Workplace, inkludert alle applikasjoner og nettbaserte tjenester, og tilhørende styrings-/løsningssystemer BTO 

har stilt til rådighet for brukerne av Workplace hos BTO. 

BTO er moderator for alt innhold som publiseres i Workplace på BTOs portal, uavhengig av hvem som opprinnelig 

publiserer. BTO eier alt som blir publisert i Workplace, og forbeholder seg retten til å republisere/gjenbruke, 

modifisere og slette alt som blir publisert i Workplace, uten kompensasjons- eller informasjonsplikt ovenfor den 

som opprinnelig publiserte innholdet.  

Personvern 
BTO har gode rutiner knyttet til innmeldelse og utmeldelse av brukere. Du blir meldt inn i Workplace når du har 

akseptert brukervilkår og registrert deg på vår registreringsportal, og en representant for BTO har godkjent din 

innmelding. Din mailadresse blir da automatisk synkronisert til Workplace, og du får en invitasjon til tjenesten. 

Personinformasjonen som blir synkronisert består av fullt navn, e-postadresse, mobilnummer, selskap, tittel, 

lokasjon og tilhørighet.  

Som en del av avtalen mellom BTO og Facebook inngår en «Privacy Shield»-avtale. Denne avtalen regulerer 

behandlingen av personopplysninger, og fyller kravene til en databehandleravtale. Se hele avtalen her. 

Du mister tilgangen når din avtale med BTO utløper, du selv aktivt har meldt deg ut eller ved brudd på vilkår. 

Innholdet du har lagt inn vil fortsatt eksistere i løsningen med ditt navn, men brukeren din med all 

personinformasjon blir slettet.  

Dersom du ønsker å forlate tjenesten før din avtale med BTO utløper, eller ønsker dine data fjernet fra portalen 

etter du avslutter tjenesten, gjøres dette ved å gi skriftlig beskjed til BTOs administratorer for Workplace på 

workplace@bergento.no. Din brukerkonto og all informasjon om deg registrert hos Facebook blir da slettet i 

løpet av 90 dager.  

https://work-76007833.facebook.com/work/legal/FB_Work_Privacy
https://work-76007833.facebook.com/work/legal/FB_Work_AUP
https://work-76007833.facebook.com/work/legal/FB_Work_Cookies
https://work-76007833.facebook.com/work/legal/FB_Work_Privacy
mailto:workplace@bergento.no


Hva kan ikke deles på Workplace? 
Alt innhold som blir lagt ut og delt på Workplace skal være ikke-konfidensiell. Dette gjelder alle tjenester 

knyttet til Workplace, inkludert hemmelige/lukkede grupper.  

Det er ikke tillatt å laste opp filer (Word, PowerPoint, Excel, PDF og lignende) til Workplace, og BTO har sperret 

for muligheten. Du kan dele lenker til filer som er lagret utenfor tjenesten. Det er da ditt ansvar at dokumentet 

ikke inneholder konfidensiell informasjon av noe slag eller i noen form som angår deg eller andre parter, og at 

du ikke lenker til sted/innhold som er i strid med det til det som til enhver tid er gjeldende norsk lovverk. 

BTO gir ingen garantier for sikkerheten rundt informasjonen som blir delt, og tar ikke noen form for ansvar for 

konsekvensene dersom noen deler informasjon som får konsekvenser for egen eller andres virksomhet – for 

eksempel konkurransesensitiv eller patenteringssensitiv informasjon.  

Er du i tvil? Ta gjerne kontakt med kommunikasjonsavdelingen i BTO på workplace@bergento.no for veiledning. 

Brudd på vilkårene 
Utvalgte ansatte i BTO vil fungere som moderatorer, og fortløpende moderere brudd på vilkårene i de offisielle 

gruppene. I grupper som opprettes utenfor BTO sin kontroll er det den som oppretter gruppen (administrator) 

som har hovedansvar for at vilkårene blir fulgt. BTO vil også her kunne moderere innhold. 

Innlegg som ikke er i tråd med BTOs vilkår for bruk av Workplace fjernes fortløpende. Ved gjentagende brudd 

på vilkårene forbeholder BTO seg retten til å reagere mot deg som enkeltbruker, og/eller mot selskapet du 

representerer. Merk spesielt at du og/eller ditt selskap eller arbeidsgiver også kan bli erstatningsrettslig ansvarlig 

for skade du påfører noen ved ditt brudd på vilkårene.  

Avslutning 
Workplace er et system under stadig utvikling, og nye funksjoner og tjenester vil dukke opp fortløpende. Inntil 

BTO bestemmer noe annet, er Workplace den eneste offisielle kommunikasjonsplattformen i miljøet. 

Alle spørsmål knyttet til Workplace kan rettes til BTO sin kommunikasjonsavdeling på workplace@bergento.no.  

Aksept 
Jeg har lest og forstått vilkårene for bruk av Workplace i BTOs miljø, og forplikter meg til å følge disse. Jeg er 

også kjent med at disse vilkårene med ulike tidsintervaller kan bli revidert, og jeg forplikter med til å holde meg 

oppdatert om mulige endringer. Ved å ta i bruk Workplace godkjenner jeg vilkårene. 

Signert. 
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