BET SHARE REGLER OG VILKÅR
1. Generelle Regler og Vilkår
1.1 Kontoindehaveren kan vælge hvilke genstande at bruge for at personliggøre en væddemålskupon.
Kontoindehaveren accepterer og garanterer at de genstande som inluderer men ikke begrænset til baggrunde,
tekst, brugernavne, temaer, billeder, symboler, ikoner, skriftstyper, emojis ikke vil:
a. omtale, vise, skildre, synliggøre personer under 18 år;
b. være ærekrænkende, pornografisk, ulovlig, skadelig, truende, uanstændig, chikanerende eller
racemæssigt, etnisk eller på anden måde anstødelig eller diskriminerende, voldelig, politisk følsom
eller på anden måde kontroversiel;
c. være krænkende eller i krænkelse af rettighederne for enhver juridisk enhed, der er en del af gruppen
af virksomheder i Kindred Group plc ("Kindred Group") (inklusiv men ikke begrænset til
intellektuelle ejendomsrettigheder);
d. være krænkende eller i krænkelse af tredjeparts rettigheder (inklusiv men ikke begrænset til
intellektuelle ejendomsrettigheder).
1.2 Ved at dele en væddemålskuppon på en social medie platform, accepterer og garanterer
Kontoindehaveren at:
a. overholde alle gældende love og regler;
b. overholde alle gældende regler og vilkår på den sociale medieplatform;
c. er ikke selvudlukket fra at spille på Kindred Group platform eller er registreret i nogle
selvudlukkelses registre eller databaser;
d. ikke er en (semi-) proffesionel gambler;
e. ikke er ansat, agent eller affiliate af Kindred Group;
f. ikke dele, poste eller på anden måde vise væddemålskuponen på platforme, der (overvejende)
fokuserer på, servicerer, centrerer eller målretter mindreårige;
g. ikke dele væddemålskuponen til kommercielle formål;
h. ikke dele personlige data på den delte eller viste væddemålskuponen, inklusiv (men ikke begrænset
til) kontonummer eller betalingsoplysninger;
i. ikke dele, poste eller på anden måde vise væddemålskuponen på platforme, der bruges af eller til
(semi-) professionelle spillere eller platforme, hvor spilstøtte / strategier / tricks tilbydes eller
diskuteres;
j. ikke tilskynde til eller promovere gambling til deltagere på en social medieplatform eller på anden
måde tilskynde sådanne deltagere til at starte, fortsætte eller udvide deres spilaktiviteter;
k. ikke dele, poste eller på anden måde vise væddemålskuponen på platforme, der handler i strid med
(lokal) lov, dekret, regulering, retningslinje, direktiv, eller hvor arten eller indholdet af en sådan
platform anses for at være ulovlig, enten som et resultat af eller uafhængig af brugen af Bet Shareværktøjet
1.3 Kontoindehaveren vil på ingen måde manipulere, ændre eller visuelt ændre væddemålskuponen på sådan
måde hvor den ikke længere (korrekt) viser eller repræsenterer de odds eller væddemål fra
væddemålskuponen.
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1.4 Kindred Group forbeholder sig retten til når som helst at deaktivere Bet Share-værktøjet, suspendere eller
blokere kontoindehaverens konto, hvis kontoindehaveren handler i strid med disse regler for Bet Share.
2. Intellectual Property
2.1 Alt det materiale tilgængeligt i forbindelse eller opstået af Bet Share-værktøjet er og forbliver Kindred
Groups (eksklusive) ejendom og dets licenshavere. Bortset fra som udtrykkeligt nævnt i disse Bet Shareregler, skal brugen af Bet Share-værktøjet ikke udgøre nogen licens, tildeling, overføre og andre rettigheder
af intellektuel ejendomsret (hvad enten det er registreret eller uregistreret), herunder, og uden begrænsninger,
patenter, varemærker, service varemærker, registrerede designs, ophavsret, databaser, rettigheder til designs,
opfindelser og fortrolige oplysninger.
2.2 Ved at bruge Bet Share-værktøjet accepterer og erklærer kontoindehaveren at overføre absolut og
uigenkaldeligt til Kindred Group plc (hvor det er relevant ved nuværende overførsel af fremtidige rettigheder)
med fuld titel garanterer al goodwill og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og relaterede rettigheder,
inkluderet i og som følge af brugen af Bet Share-værktøjet overalt i verden i den fulde periode eller de
beskyttelsesperioder, der er tildelt ved lov, inklusiv alle fornyelser, udvidelser og genoplivninger af en sådan
periode (r). Hvis sådanne rettigheder ikke kan overføres ved hjælp af loven til Kindred Group plc, fraskriver
kontoindehaveren sig retten til at udøve sådanne rettigheder, som ikke kan overdrages, herunder moralske
rettigheder til ophavsret.
2.3 Ved at bruge Bet Share-værktøjet accepterer og garanterer kontoindehaveren at straks gøre Kindred
Group opmærksom på enhver forkert eller uretmæssig brug af Kindred Groups varemærker, emblemer,
design eller andre lignende, intellektuelle, industrielle eller kommercielle ejendomsrettigheder.
3. Skadesløsholdelse
3.1 Kontoindehaveren skal forsvare, holde uskadelig og skadesløsholde Kindred Group mod alle
forpligtelser, omkostninger, udgifter, skader og tab (inklusiv men ikke begrænset til direkte, indirekte eller
følgeskader, tab af fortjeneste, tab af omdømme og alle renter, sanktioner og sagsomkostninger (beregnet på
skadesløsholdelsesbasis) og alle andre professionelle omkostninger og udgifter) lidt eller afholdt af Kindred
Group og opstår som følge af eller i forbindelse med:
a. ethvert krav fremsat mod Kindred Group for aktuel eller påstået krænkelse af en tredjeparts
intellektuelle ejendomsrettigheder som følge af eller i forbindelse med brugen af Bet Shareværktøjet; og
b. ethvert krav fra tredjepart eller retssager anlagt af en tredjepart baseret på, som følge af eller i
forbindelse med kontoindehaverens brug af Bet Share-værktøjet (inklusiv, men ikke begrænset til,
skader, der kræves af sociale medieplatforme eller dets brugere).
4. Ansvar
4.1 I det omfang loven tillader det, er Kindred Group ikke i forbindelse med eller som et resultat af
kontoindehaverens brug af Bet Share-værktøjet ansvarlig for ethvert tab af faktisk eller forventet indtægt
eller fortjeneste for noget (speciel, indirekte eller følgeskab) tab eller skade af enhver art, uanset hvordan det
opstår, og uanset om det skyldes skade (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet.
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