Juridiskt meddelande för webbplatsen "MICHELIN Drivers Community"
MICHELIN Drivers Community är en webbplats för personer som vill vara en del av gruppen med
samma namn "MICHELIN Drivers Community", och som har valts ut att ingå i gruppens
användarpanel.
Denna webbplats publiceras av Vision Critical Communications för Manufacture Française des
Pneumatiques Michelin, hädanefter kallat Michelin,
Vision Critical – förenklat aktiebolag, reg.nr i bolagsregistret i Paris: B 510 543 150
med huvudkontor på 61 Rue de Monceau, 75008 Paris, Frankrike
och med webbplatshotell på Rackspace UK Ltd på följande adress: 5 Millington Road, Hyde Park
Hayes, Middlesex. UB3 4AZ
Utgivningsansvarig: Matthieu Perrin
Ägare av innehållet
Webbplatsen och dess innehåll är föremål för rättsligt skydd i enlighet med litterär och konstnärlig
äganderätt samt industriell äganderätt. Det är förbjudet för alla användare att kopiera eller
reproducera hela eller delar av webbplatsens innehåll, med undantag för eget bruk, om de inte har
fått särskilt tillstånd till det. Varje länk från en extern webbplats till denna webbplats måste på
förhand godkännas av Vision Critical.
Uppgifternas giltighet
Vision Critical ansvarar inte för några direkta eller indirekta konsekvenser som kan uppstå vid
användning, tillgång och tolkning av de uppgifter som lämnats, och inte heller för ändringar i
administrativa och rättsliga bestämmelser som följer efter offentliggörandet.
Utförande – webbhotell
Webbplatsen utvecklas i samarbete med Michelin och för Michelins räkning. Den är baserad på en
värdserver i Storbritannien.
Hur webbplatsen MICHELIN Drivers Community fungerar
Gruppen MICHELIN Drivers Community består av medlemmar som inledningsvis frivilligt deltog för
rekrytering till en europeisk användarpanel med bilförare och som sedan genom gallringsfrågor
valdes ut för att delta i denna panel. Genom att gå med i MICHELIN Drivers Community bekräftar
medlemmarna att de har tagit del av och godkänner dessa användarvillkor för webbplatsen.
Anmälan till "MICHELIN Drivers Community"
Endast personer över 18 år, som antingen inbjudits av Michelin eller av Vision Critical för att gå
med i gruppen, kan om de så vill ansöka om att bli medlemmar i gruppen.
För att anmäla sig till gruppen måste medlemmen bekräfta sitt intresse för Michelins
undersökningsprojekt som går ut på att optimera villkoren för däckslitage under faktiska
körförhållanden med hjälp av telematikenheter, vilka installeras i bilarna hos medlemmarna i
användarpanelen, samt besvara den första rekryteringsenkäten som ingår i inbjudan som
skickades ut per e-post (första valtillfälle). När den sökande besvarar enkäten för den första
rekryteringen måste han eller hon fylla i ett anmälningsformulär, välja inloggningsuppgifter och
logga in på webbplatsen för att bekräfta sin anmälan (andra valtillfälle). När potentiella medlemmar
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besvarar enkäten tillfrågas de ytterligare en gång om de är intresserade av att delta i projektet,
efter att de har fått se en video som visar hur telematikenheten installeras.
Det är först efter denna process som enheterna skickas till de frivilliga personer som sedan blir
medlemmar i MICHELIN Drivers Community.
De frivilliga deltagarna kan också när som helst uppdatera sina personuppgifter.
De frivilliga deltagarnas personuppgifter kommer endast till kännedom för Vision Critical. Utifrån
dess uppgifter sammanställs anonyma profildata som Vision Critical skickar till Michelin, som
därefter skickar tillbaka projektuppdateringar till Vision Critical som vidarebefordras till deltagarna.
De frivilligas personuppgifter sparas av Vision Critical under hela studieperioden.
Gruppmedlemmarnas rättigheter och skyldigheter
Som gottgörelse för sin medverkan i användarpanelen får medlemmarna ta del av ett
projektspecifikt kompensationsprogram.
Deltagandet i gruppen är personligt. Medlemmarna samtycker därför till att inte avslöja sina
användarnamn och lösenord som ger dem åtkomst till webbplatsen.
Berörda medlemmar och avanmälan av medlemmar
Om korrekt administrativ och teknisk utveckling av webbplatsen störs av ett virus, en databugg,
otillåtet mänskligt ingripande eller annan orsak som står utanför Vision Criticals kontroll, förbehåller
sig Vision Critical rätten att avbryta urvalsprocessen och sin moderatorfunktion för panelen.
Vision Critical kan inte hållas ansvarigt om en eller flera enkätbaserade undersökningar måste
ställas in, skjutas upp eller ändras på grund av force majeure-händelser eller oförutsedda
händelser eller omständigheter utanför dess kontroll.
Utträde ur gruppen "MICHELIN Drivers Community"
Medlemmarna kan fritt lämna gruppen MICHELIN Drivers Community när som helst genom att
klicka på avanmälningslänkarna på webbplatsen och i de mejl som de får i samband med
projektet.
I båda fallen bekräftar Vision Critical medlemmens avanmälan från gruppen och kan be honom
eller henne att besvara en sista undersökning om skälen till utträdet.
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