Abonnementsavtale for GLN Pushvarsel tjeneste
1

GLN og GLN-basen

1.1

GLN er et lokasjonsnummer og benyttes til unik identifisering av juridiske enheter, digitale og fysiske
lokasjoner samt roller i handelstransaksjoner. GS1 Norway har ansvaret for GS1-standarden Global
Location Number (GLN) i Norge. Det omfatter tildeling og vedlikehold av GLN samt deling av denne type
opplysninger med andre brukere.

1.2

GS1 Norway registrerer og vedlikeholder alle GLN i et felles register, GLN-basen. GS1 Norway vektlegger
god kvalitet på opplysningene i GLN-basen, og bestreber alltid å ha oppdaterte og korrekte opplysninger
om alle GLN. Det er et mål at GLN-basen skal være den primære kilden for lokasjonsdata i Norge.

2

Pushvarsel tjenesten

2.1

Pushvarsel tilbys som en abonnementstjeneste. Tjenesten innebærer at abonnenten automatisk blir
varslet om oppdateringer av GLN som foretas i GLN-basen.

2.2

Hvilke GLN som abonnenten ønsker å bli varslet om, angis ved bestilling av abonnementet. En vanlig
metode er at abonnenten daglig sender en oversikt over alle GLN som abonnenten ønsker å bli varslet
om, til GLN-basen.

2.3

Opplysningene som sendes fra GLN-basen til abonnenten er eksempelvis GLN, Eier-GLN, Firmanavn,
Lokasjonens navn, Leveringsadresse, Postnummer, Poststed, Telefon, Organisasjonsnummer og
Kartkoordinater. Opplysningene sendes fra GLN-basen til abonnenten samtidig som opplysningene om
et GLN registreres eller oppdateres i GLN-basen. Format for overføringen avtales.

2.4

Abonnenten vil ikke få varsel om GLN som er hemmeligholdt.

3

Abonnentens forpliktelser

3.1

Da det er et mål at GLN-basen til enhver tid skal inneholde korrekte opplysninger, plikter abonnenten å
varsle GLN-basen dersom abonnenten blir gjort kjent med opplysninger fra GLN-basen som ikke er
oppdatert eller korrekt.

3.2

Videre distribusjon eller salg av opplysninger fra GLN-basen til en tredjepart, er ikke tillatt. Det må i så
fall avtales særskilt mellom abonnenten og GS1 Norway.

3.3

Abonnenten må sørge for nødvendige IT ressurser fra sin side for å kunne motta og eventuelt sende
opplysninger til og fra GLN-basen.

4

Priser og betalingsbetingelser

4.1

Pris på abonnementet er fastsatt av GS1 Norway. Prislisten for GLN Pushvarsel tjeneste finnes på
www.gs1.no/gln. Abonnenten skal betale den prisen som tilsvarer ytelsen i denne prislisten.

4.2

Faktura på abonnementet sendes forskuddsvis pr. kvartal.

4.3

Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter lov
om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

5

Varighet

5.1

Abonnementet gjelder fra den dagen abonnenten bestiller tjenesten.

5.2

Abonnenten kan si opp abonnementet med 3 måneders varsel. Oppsigelsen må være skriftlig.

5.3

GS1 Norway kan heve abonnementet med umiddelbar virkning dersom faktura ikke betales innen 60
dager etter mottatt skriftlig varsel om betalingsmislighold, ved mislighold/misbruk av data eller andre
årsaker som påvirker kvaliteten og tilliten til GS1 og GLN-basen.

6

Taushetsplikt
GS1 Norway og abonnenten forplikter seg gjensidig til å bevare fullstendig taushet om alle konfidensielle
forretningsforhold som de – og evt. ansatte – blir kjent med som en følge av abonnementet. Denne
taushetsplikten gjelder også etter at abonnementet er opphørt gjennom oppsigelse eller på annen måte.

7

Ansvarsbegrensning

7.1

GS1 Norway har intet ansvar for de ulemper, skader eller tap, herunder følgeskade, abonnenten blir
påført som følge av benyttelsen av abonnementet.
Abonnenten forplikter seg til å holde GS1 Norway skadesløs ved eventuelle krav fra tredjemenn som
følge av abonnementet.

7.2

8

Force majeure
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som gjør det
umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure,
skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så
lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme
tidsrom.
I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre
om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt
som mulig.

9

Tvister
Rettstvister om abonnementsavtalen skal løses etter norsk rett. Partene skal forsøke å løse saken i
minnelighet. Oppnås ikke en minnelig løsning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling. Rett
verneting er Oslo tingrett.

