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Användarvillkor 2022 - Egenanställning 
Inledning 
Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller mellan Gigoxo AB, org.nr 559287-7772 
(”Gigoxo”), och dig som är Medlem och Egenanställd. Användarvillkoren utgör en integrerad del 
av Medlemsvillkoren 2022, Anställningsavtal och övriga riktlinjer i enlighet med Gigoxos policys. 

Så här fungerar det 
För att ta del av Gigoxos erbjudande (”tjänster”) krävs: 

I. Medlemskap enligt Medlemsvillkoren 2022 
a. För att erhålla en definierad profil och medlemskännedom 

II. Anställningsavtal för egenanställlning 
a. För att erhålla en definierad ersättningsmodell 

III. Fullföljande av dessa Användarvillkor och övriga riktlinjer i enlighet med Gigoxos policys. 
a. För att erhålla definierade förhållningssätt. 

Vårt erbjudande  
Gigoxo erbjuder rekrytering och bemanningstjänster (Tjänsterna) vilka är tillgängliga via 
Marknadsplatsen, Medlemskonto och Kunskapsbanken. Tjänsterna delas in i 
verksamhetsområden Gigtrack, Gigtailor, Gigroom och Gigsmart  
 

Marknadsplatsen: 
Kostnadsfri möjlighet att bevaka relevanta bransch- och expertisområden via Gigoxos Webbplats 
enligt länken här: https://gigoxo.se/marknadsplatsen/. Som Medlem har ökar du din kvalificering 
till att få anställningen eller uppdraget som du kan söka direkt via marknadsplatsen. 
 

Medlemskonto: 
Kostnadsfri möjlighet att bevaka relevanta bransch- och expertisområden. Via Medlemskontot 
kan du även bygga upp din egen profil, redovisa tid som underlag till lön eller faktura samt 
nätverka med andra medlemmar och ingå i personalentreprenader. Nya medlemmar ges en 
demo för användning av Medlemskonto, övriga frågor hänvisas till Kunskapsbanken eller Support 
center via admin@gigoxo.se.  
 

Kunskapsbanken: 
Kostnadsfri möjlighet att få support kring ämnes- eller kategorispecifika artiklar relaterade till 
användningen av Gigoxos tjänster. Användare av Gigoxos kunskapsbank skall få svar på de frågor 
som ställs där vilka kan vara relaterade till en specifik kompetens eller resurs. Som registrerad 
premiumanvändare har ni möjlighet att registrera er kompetens eller resurs som sökbar via 
kunskapsbanken.  
 

Vår målgrupp 
Kandidater 
Privatpersoner som letar efter uppdrag och/eller anställning nationellt inom olika 
branschområden och segment.  
Kunder 
Beställare som besitter kompetensbehov inom olika branschområden och segment nationellt och 
som önskar att tillsätta dessa. 
Leverantörer 
Företag som besitter kompetensbehov och/eller letar efter uppdrag och/eller anställning 
nationellt inom olika branschområden och segment. 
 
 

 

  

https://gigoxo.se/marknadsplatsen/
mailto:admin@gigoxo.se
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Segment  
Marknadsplatsen och Medlemskontot innehåller sju (7) segment, vilka görs unika för respektive 
Användare och vid senare tillfällen matchas mot rätt Medlem utifrån nedan: 
1. Affärsområde: Inom vilken bransch har du kompetens / kompetensbehov. 

o Exempel på affärsområde; 

▪ Bygg  

▪ Anläggning 

▪ Fastighet 

▪ Utbildning 

▪ Teknik 

▪ Försäljning och marknad 

2. Geografiskt område: Inom vilket län har du kompetens / kompetensbehov.  

3. Expertisområde: Vilken befattning, yrkesgrupp eller roll motsvarar din kompetens / ditt 

kompetensbehov. 

o Exempel på expertisområde i Bygg; 

▪ Chef 

▪ Tekniker 

▪ Yrkesarbetare 

▪ Konsult 

4. Nischad spetskompetens: En kombination av flera expertisområden som väljs ut av 

användaren i samråd med Gigoxo. 

o Exempel på nischad spetskompetens kan vara en kombination av flera 

expertisområden; 

▪ Byggnadsadministratör (Yrkesarbete och Administratör) 

▪ Miljösamordnare (Konsult, koordinator & ledare) 

5. Övriga taggar: Väljs ut av användaren i samråd med Gigoxo.  

o Exempel på taggar kan vara detaljerade nyckelord som utmärker kompetensen 

ytterligare, så som; 

▪ Chef 

• Platschef 

• Bostäder 

• Skola 

▪ Miljösamordnare 

• Bostäder 

• Certifierade i Miljöbyggnad 3.0 – 3.1 

6. Tillgänglighet: Tidpunkten / perioden då kompetensen är till förfogande eller då 

kompetensbehov föreligger. 

7. Kontaktfilter & systemkrav: Anpassade kompetensfilter för Kandidat och Leverantör som 

väljs ut av användaren i samråd med Gigoxo.  

o Exempel på kontaktfilter och systemkrav; 

▪ Körkort 

▪ Erfarenhet (år) 

▪ Erfarenhet (branschområden) 

▪ Mjuk- & hårdvara. 
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Licensutbud 
Användare med en aktiv licens prenumererar på Gigoxo tjänster enligt nedan. 
 

 
Rörlig del: 
·0 Kr 
Fast del: 
·0 Kr 
 
 
 

Rörlig del: 

·0 kr 
Fast del: 

·Trafikavgifter vid 
användning av 
Gigoxos 
kommunikations-
möjligheter vilket är 
sms / samtal / mejl. 
 
 

Rörlig del: 

·0 kr 
Fast del: 

·Trafikavgifter vid 
användning av 
Gigoxos 
kommunikations-
möjligheter vilket 
är sms / samtal / 
mejl. 
 

Rörlig del: 

·50 kr/månad 
Fast del: 

·1 - 25% av 
ordervärde vid 
förmedling av 
uppdrag 

·Trafikavgifter vid 
användning av 
Gigoxos 
kommunikations-
möjligheter vilket är 
sms / samtal / mejl. 
 

Rörlig del: 

·90 kr/månad 
Fast del: 

·500 kr anslutnings- 
avgift 

·1 - 25% av 
ordervärde vid 
förmedling av 
uppdrag 

·Trafikavgifter vid 
användning av 
Gigoxos 
kommunikations-
möjligheter vilket 
är sms / samtal / 
mejl. 

 

1. Avgifter 
Gigoxo har rätt att ta ut en avgift om Medlem prenumererar på Gigoxos tillhandahållna tjänster, 
vilken består av en rörlig och fast del. Den rörliga delen baseras på vald licenstyp medan den 
fasta delen regleras i enlighet med medlemmens användning av Gigoxos tjänster.  
     Då Gigoxos tjänster är molnbaserade så tillämpas den fasta delen först när tjänsten utnyttjas. 
Den fasta delen avtalas i benämnt ”licensavtal”. Om inget annat har avtalats kring avgifter gäller 
nedanstående, alla priser är inklusive moms. 
 

2. Tider 

2.1 Avtalstider 
Avtalstiden för tecknade av licens avtalas separat i benämnt ”licensavtal”, om ingen avtalstid 
angivits gäller nedan: 

Licenstyp Uppsägningstid [månad/er] Bindningstid [månad/er] 

Testversion 0 1 

Grundläggande 3 0 

Standard 3 0 

Verifierad 3 0 

Premium 3 12 
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2.2 Uppsägning av användarlicens 

2.2.1 Uppsägning gjord av Medlem 
Medlem kan säga upp prenumeration av licens samt byta licenstyp när som helst. Uppsägningen 
gäller från nästkommande betalperiod. 

2.2.2 Uppsägning gjord av Gigoxo 
Om ett brott mot någon av Medlemmens skyldigheter enligt Användarvillkoren bekräftas av 
Gigoxo eller med rimliga skäl misstänks av Gigoxo, eller om Medlem blir insolvent eller går i 
konkurs, kan Gigoxo avbryta Medlemmens tillgång för aktuell prenumeration av licens eller 
begränsa Medlemmens tillgång till endast begränsat läge tills ärendet är löst.  
Gigoxo ska meddela Medlem 30 dagar innan Medlemmens tillgång avbryts eller begränsas och ge 
Medlem en rimlig tid att svara innan tillgången avbryts eller begränsas. Om situationen inte löses 
inom rimlig tidsperiod förbehåller sig Gigoxo rätten att säga upp Medlemmens rätt att använda 
Gigoxos tjänster och därmed avsluta aktuell prenumeration. Gigoxo kan efter eget gottfinnande 
välja att säga upp Medlemmens nyttjanderätt av Gigoxos tjänster med omedelbar verkan om 
Medlem väsentligt bryter mot Medlemsvillkor 2022, Användarvillkor eller strider mot Gigoxos 
riktlinjer i framtagna policys. 

2.2.3 Radering av medlemsdata 
Vid uppsägning, eller om Gigoxos rättsliga grund för behandling av uppgifterna av någon 
anledning upphör, kommer Gigoxo att ta bort Medlemsdata från sina system tidigast efter 90 
dagar, om inte obligatoriska lagbestämmelser kräver att Gigoxo fortsätter att lagra denna data. I 
sådana fall ska Gigoxo fortsätta att upprätthålla säkerheten för uppgifterna på det sätt som 
anges i Användarvillkoren. Tiden för borttagning av Data kan variera från licenstyp. Efter att 
Medlemsdata har tagits bort kommer inte Gigoxo ha några ytterligare skyldigheter gentemot 
Medlem i förhållande till Medlemsdata. 

2.2.3 Retur av medlemsdata 
Medlem kan begära att Medlemsdata returneras inom högst 30 dagar efter uppsägning. Om mer 

än 30 dagar har gått kan uppgifterna ha raderats oåterkalleligt. Gigoxo ska returnera 

Medlemsdata i ett format, vid en tidpunkt och med en leveransmetod som bestäms av Gigoxo. 

Formatet, tiden och metoden för datareturen kan variera från licenstyp. Kontakta Gigoxo i god 

tid innan du säger upp prenumerationen för att planera och utföra returen av Medlemsdata. 

3. Ansvar 
3.1 Force majeure 
Varken Gigoxo eller Medlem är ansvarig för eventuella förseningar eller funktionsstörningar som 
uppstår på grund av eller i samband med force majeure, inklusive jordbävningar, upplopp, 
arbetskonflikter, operativa och lagstiftande åtgärder relaterade till Internet och andra händelser 
som varken Gigoxo eller Medlem har kontroll över.  

3.2 Ansvarsbegränsningar 
För de tjänster som Gigoxo tillhandahåller inom rekrytering och bemanning tillämpas ABPU-10 
Allmänna bestämmelser vid personaluthyrning samt ABRE – 10 Allmänna bestämmelser vid 
rekrytering. 
Även om Gigoxo visar vederbörlig omsorg för att tillhandahålla säker överföring av information 
mellan Medlem och Licenserna, erkänner Medlem att Internet är ett öppet system och att 
Gigoxo inte är och kan inte hållas ansvarig eller garantera att tredje part inte kommer att kunna 
eller kommer att fånga upp eller ändra data. Gigoxo tar inget ansvar för sådant missbruk, 
avslöjande eller förlust av Medlemsdata. 
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4. Rättigheter 
4.1 Immateriella rättigheter 

Gigoxo (eller dess licensgivare, om tillämpligt) är ensam innehavare av licenserna och tillhörande 
immateriella rättigheter (IPR). Varumärken, produktnamn, företagsnamn eller logotyper som 
nämns i licenserna tillhör respektive innehavare. Vid överträdelser av immateriella rättigheter 
kan Gigoxo eller dess licensgivare vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sina proprietär och 
kommersiella intressen, inklusive tillgängliga rättsmedel. Medlem är ensam ägare till 
Medlemsdata, inklusive eventuella immateriella rättigheter. 

4.2 Nyttjanderätt 
Medlem beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig och uppsägbar rätt att få tillgång till och 
använda Gigoxos tjänster, enbart för Medlemmens interna affärsverksamhet och enligt 
Användarvillkoren, Medlemsvillkoren 2022 samt riktlinjer i Gigoxos framtagna policys. 

Nyttjanderätten får inte under några omständigheter, helt eller delvis, överföras eller överlåtas 
till någon annan enhet (inklusive fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägarskap eller 
kontroll eller till dotterbolag) utan föregående skriftligt tillstånd från Gigoxo i varje enskilt fall, 
vilket inte ska förvägras utan anledning. 

5. Sekretess 

Varje Part kan avslöja eller erhålla konfidentiell information från den andra Parten i någon form 
eller media, inklusive men inte begränsat till affärshemligheter och annan information som är 
relaterad till tjänsterna, mjukvara, teknik, know-how, data, affärsplaner och utvecklingsplaner, 
kunddata eller annan information som rimligen bör anses vara proprietär, konfidentiell eller 
konkurrenskänslig ("Konfidentiell information".)  

Parterna ska hålla Konfidentiell information hemlig och vidta rimliga åtgärder, åtminstone på 
samma nivå som det skydd de tillhandahåller för sin egen konfidentiella information, men aldrig 
mindre än rimlig behandling för att skydda den andra Partens konfidentiella information, och inte 
avslöja den för någon tredje part om inget annat godkänns uttryckligen av den andra Parten, 
eller om det krävs enligt obligatoriska lagbestämmelser. Alla rättigheter, titlar och intressen i och 
för konfidentiell information är och ska förbli den uppgiftslämnande Partens egna exklusiva 
egendom. 

6. Ändring av Användarvillkoren 
 

Gigoxo förbehåller sig rätt att från tid till annan ändra Användarvillkoren. Väsentliga ändringar 
meddelas Medlem i skälig tid innan dessa träder i kraft. Du anses ha accepterat utförd ändring av 
Användarvillkoren genom fortsatt användning av Gigoxos tjänster. 
 

7. Tvist 
Svensk lag ska tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvister som uppstår i anledning av 
Användarvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat 
Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska 
vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. 
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Definitioner 
o Användare: Referensperson i form av arbetsgivare, arbetstagare, uppdragsgivare, 

uppdragstagare och/eller leverantör. 
 

o Användarvillkor: Detta dokument som anger villkor för användning av Gigoxos tjänster. Det 

är enbart medlemmar som har rätt att använda Gigoxos tjänster. 
 

o Tjänster: Gigtrack, Gigtailor, Gigroom och Gigsmart. 
 

o Gigtrack: Bemanningsmodulen vilken administreras på Medlemskonto och Marknadsplatsen. 
 

o Gigtailor: Rekryteringsenheten som hanterar HR internt och externt. 
 

o Gigroom: Marknadsplatsen samt Medlemskontot med utökade behörigheter kopplade till 
övriga marknad- och affärskanaler inom Gigoxo. 

 

o Gigsmart: Modul under uppbyggnad, vilken automatiskt skall matcha rätt utbud mot 
efterfrågan. 

 

o Kunskapsbanken: Webbplats som kompletterar Marknadsplatsen med support, vägledning 
och manual. Detta med syfte att säkerställa att beställare, leverantör eller kandidat hittar 
rätt. Kunskapsbanken är uppdelad i en Kostnadsfri- och medlemsfunktion. Kostnadsfria 
funktionen är att få tillgång till öppna artiklar medan medlemsfunktionen är att få åtkomst 
till privata artiklar. Kunskapsbanken är tillgänglig här.  

o  

o Licens: Paketerade tjänster inom bemanning och rekrytering som medlem innehar rättighet 
att använda vid prenumeration. Aktuell licens baseras på Medlemmens behov och förtydligas 
i så kallad licensavtal som komplement till Medlemsskapet. 
 

o Licensavtal: Överenskommelse mellan Gigoxo och Medlem, vilken reglerar Medlemmens 
nyttjanderätt till Gigoxos tjänster. 
 

o Marknadsplatsen: Del av Gigoxos webbplats som är kostnadsfri att använda. För att ta del av 
dess innehåll och aktivt utnyttja dess funktioner krävs en prenumeration eller licens. 
Marknadsplatsen är tillgänglig här. 

o  

o Medlem: Företag, myndighet, organisation eller privatperson som innehar beviljad 
medlemsansökan. 

o  

o Medlemsdata: Uppgifter som finns lagrade i Marknadsplatsen, Medlems-kontot eller 
Kunskapsbasen. Medlemsdata samlas in för att olika medlemmar skall kunna hitta varandra 
via Gigoxos tjänster. Behandling av medlemsdata sker i enlighet med Gigoxos 
integritetspolicy.   

o  

o Medlemskonto: Personlig inloggningssida där Medlem i form av företag eller privatperson 
kan registrera sin egen arbetsprofil, redovisa tillgänglighet samt ta emot notifieringar 
kopplade till Gigoxo:s tjänster. 

 

o Medlemskonto: Egen webbaserad sida som drivs av Adocka AB. Här kan användare registrera 
tillgänglighet, kompetensområde.  
 

o Medlemsvillkor: Dokument som anger villkor för medlemskap på Gigoxo och därmed 
möjlighet att nyttja Gigoxos tjänster. 

o  

o Prenumeration: Abonnemang som berättigar medlem att erhålla en licens kopplad till 
Gigoxos tjänster. Medlem kan välja att prenumerera på Gigoxos tjänster, utan att teckna en 
licens. 
 

o Segment: utgör delar av Gigoxos filtreringsmöjlighet till att säkerställa kompetensförmedling, 
vilka delas upp i: 

• Affärsområde 

• Geografiskt län  

• Expertisområde 

• Nischad kompetens 

• Övriga Taggar 

https://helpdesk.gigoxo.se/kunskapsbank
http://www.gigoxo.se/marknadsplatsen
https://gigoxo.se/wp-content/uploads/2021/07/Integritetspolicy_2021.pdf
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• Tillgänglighet 

• Kontaktfilter och systemkrav 
o Trafikavgifter: Avgifter för intern och extern kommunikation inom Medlemskontot avseende 

samtal, sms och mail. 

 

 


