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Medlemsvillkor 2022 

Inledning 

Dessa medlemsvillkor 

(”Medlemsvillkoren”) gäller mellan Gigoxo 

AB, org. nr 559287-7772 (”Gigoxo”), och 

dig som Medlem.  

Först vid aktivt Medlemskap och därmed 

registrerad användare, kan Medlem nyttja 

Gigoxos tillhandahållna tjänster som 

regleras i enlighet med dessa 

medlemsvillkor samt övriga 

användarvillkor och policys relaterat till 

Gigoxos tjänster. 

1. Allmänt 

1.1 Gigoxo tillhandahåller en Marknadsplats 

för dess medlemmar i form av företag, 

myndigheter, organisationer och 

privatpersoner inom olika 

branschområden. 

1.2 Hur Medlem kan använda 

Marknadsplatsen förklaras övergripande i 

Medlemsvillkoren. 

1.3 Beroende på vilka av Gigoxos 

tillhandahållna tjänster som Medlem 

väljer att använda, tillämpas 

Användarvillkor, som tillsammans med 

Medlemsvillkoren utgör en integrerad del 

av Medlemskapet och därmed rättigheter 

för användning av marknadsplatsen och av 

Gigoxos tjänster. 

2. Ansökan om Medlemskap. 
2.1 Företag, myndigheter, organisationer och 

privatpersoner kan ansöka om 

medlemskap på Marknadsplatsen och 

skapa ett Medlemskonto. Ansökan skickas 

till hej@gigoxo.se alternativt via formulär 

på Gigoxos webbplats. 

2.2 Gigoxo förbehåller sig rätten att; 

i. Begära kompletterande 

information för att acceptera en 

Medlemsansökan genom 

erforderlig Medlemskännedom. 

ii. Neka medlemsregistrering. 

 

 

3. Medlemskonto 
3.1 Efter beviljad ansökan om 

medlemskap och i enlighet med 

Användarvillkoren erhåller Medlem 

tillgång till medlemskonto som är 

åtkomligt via Gigoxos webbplats.  

3.2 Rättigheter och skyldigheter filtreras i 

medlemskontot utifrån vald tjänst och 

förklaras i användarvillkoren för den 

valda tjänsten. 

4. Gigoxos tjänster 
4.1 Gigtrack, Gigtailor, Gigroom och 

Gigsmart utgör en integrerad 

systemlösning för Medlem. 

Systemlösningen delas upp i 

prenumerationer och licenser efter 

Medlemmens behov och tecknas via 

separat användaravtal med 

tillhörande användarvillkor. 

5. Avgifter 
5.1 Medlemskapet till Marknadsplatsen är 

kostnadsfri. 

5.2 Gigoxo har rätt att ta ut avgifter för de 

Tjänster som Medlem använder. 

Medlem tar del av aktuella avgifter 

inom ramen för Användarvillkoren, 

vilka baseras på vald prenumeration 

och licens. Avgifter är synliga på 

Medlemskontot. 

6. Immateriella rättigheter 
6.1 Samtliga immateriella rättigheter och 

tekniska lösningar avseende 

Webbplatsen och Tjänsterna tillhör 

Gigoxo eller dess licensgivare och får 

inte användas av Medlem på annat 

sätt än vad som framgår enligt 

användarvillkoren. 

7. Integritet 
7.1 Gigoxo behandlar Medlemsdata i 

enlighet med Gigoxos integritets-

policy. Genom att godkänna 

Medlemsvillkoren när du ansöker om 

att bli Medlem, samtycker du till 

Gigoxos integritetspolicy.   

 

 

mailto:hej@gigoxo.se
https://gigoxo.se/wp-content/uploads/2021/07/Integritetspolicy_2021.pdf
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8 Ansvarsbegränsningar 
8.1 Driften av Marknadsplatsen och 

Medlemskonto kan störas av faktorer 

utanför Gigoxos kontroll. Gigoxo 

garanterar därför inte att, och ansvarar 

inte för att, Marknadsplatsen och 

Medlemskontot är fria från fel eller 

avbrott. 

8.2 Fel i Webbplatsen eller Medlemskontot 

skall anmälas till Support Center som 

rättar till fel och brister skyndsamt i 

enlighet med vad omständigheterna 

kräver och strävar efter att förlägga 

service, uppdateringar och dylikt till 

tidpunkter med låg trafik.  

8.3 Vid användning av Gigoxos tillhandahållna 

tjänster tillämpas ansvarsbegränsningar i 

enlighet med Användarvillkoren och 

branschenlig praxis. 

9 Säkerhet 
9.1 För att upprätthålla säkerheten kring 

Medlemskontot är det viktigt att 

användarnamn och lösenord ej delas. Så 

länge som du är registrerad användare 

ansvarar du att inloggningsuppgifterna är 

korrekta och i förekommande fall 

uppdateras. 

10 Ändringar 
10.1 Gigoxo har rätt att från tid till annan ändra 

eller göra tillägg till Medlemsvillkoren. 

Ändringar av och tillägg till 

Medlemsvillkoren publiceras på 

Webbplatsen. De nya Medlemsvillkoren 

gäller för nya registrerade användare från 

och med den dag Medlemsvillkoren 

publicerades. Befintliga registrerade 

användare blir bundna av de nya 

Medlemsvillkoren 30 dagar efter 

meddelande per e-post. 
11 Tid 
11.1 Medlemsvillkoren gäller tillsvidare om 

inget annat är överenskommet och gäller 

från tidpunkten då Medlemskap 

beviljades. Avtalstiden för 

Användarvillkoren skiljer sig beroende på 

vald prenumeration och licens. 

11.2 Medlem som vill säga upp sitt 

medlemskap skall anmäla det till närmaste 

Teamledare eller admin@gigoxo.se. 

Medlem kan dock inte säga upp sitt 

medlemskap till upphörande förrän 

Medlem har fullgjort sina skyldigheter 

enligt gällande Användarvillkor. 
11.3 Gigoxo har rätt att säga upp Medlem med 

omedelbar verkan om (1) Medlem brister i 

sina åtaganden mot Gigoxo eller annan 

Medlem, (2) Medlem försätts i konkurs, 

ställer in sina betalningar, upptar 

ackordsförhandling, inleder 

företagsrekonstruktion eller på annat sätt 

kan befaras vara på obestånd eller i övrigt 

befaras inte rätteligen kunna fullgöra sina 

åtaganden enligt Medlemsvillkoren, 

Användarvillkoren samt övriga villkor för 

Tjänster eller gällande uppdragsavtal, och 

(iii) Medlem direkt eller indirekt bedriver 

verksamhet som konkurrerar med Gigoxo. 
11.4 Gigoxo har alltid rätt att tillfälligt 

inaktivera Medlems tillgång till 

Webbplatsen och Tjänsterna under tid då 

Gigoxo utreder om grund för uppsägning 

av Medlem föreligger. 
11.5 När Medlemskap har upphört att gälla, 

har Medlem inte längre tillgång till 

Webbplatsen eller Medlemskontot. 

Uppsägning av Medlemskap innebär dock 

inte att Medlem befrias från skyldigheter 

att betala Avgifter för användning av 

Tjänster eller i övrigt för förpliktelser som 

uppstått innan uppsägning trätt i kraft, 

t.ex den exklusivitet som i förekommande 

fall gäller för Medlem enligt 

Användarvillkoren och tillhörande 

Uppdragsavtal. 

12 Lagval och tvist 
12.1 Svensk rätt ska tillämpas på 

Medlemsvillkoren. Tvist i anledning av 

Medlemsvillkoren ska avgöras i allmän 

domstol. 

  

mailto:admin@gigoxo.se
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Definitioner 
o Användarvillkor: Dokument som anger 

villkor för användning av Gigoxos tjänster. 

Det är enbart medlemmar som har rätt att 

använda Gigoxos tjänster. 
 

o Aktivt medlemskap: Medlem som 

använder Marknadsplatsen eller innehar 

ett aktivt Medlemskonto. 
 

o Kunskapsbanken: Webbplats som 

kompletterar Marknadsplatsen med 

support, vägledning och manualer. Detta 

med syfte att säkerställa att beställare, 

leverantör eller kandidat hittar rätt. 

Kunskapsbanken är uppdelad i en allmän- 

och medlemsfunktion.  
 

o Licens: Paketerade tjänster inom 

bemanning och rekrytering som medlem 

innehar rättighet att använda efter behov. 

Aktuell licens 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 Medlem: Företag, myndighet, 

organisation eller privatperson som 

innehar beviljad medlemsansökan. 
 

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 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 Medlemskännedom: Blanketter som utgör 

underlag vid behandling av medlems-

ansökan. 
 

o Medlemsvillkor: Detta dokument som 

anger villkor för medlemskap på Gigoxo 

och därmed möjlighet att nyttja Gigoxos 

tjänster. 
 

o Prenumeration: Abonnemang som 

berättigar medlem att erhålla en licens 

kopplad till Gigoxos tjänster.  

o Medlem kan välja att prenumerera på 

Gigoxos tjänster, utan att teckna en licens. 
 

o Teamledare: Ansvarig och anställd 

personal på Gigoxo med behörighet att 

bevilja, avslå och förnya Medlemskap. 
 

o Webbplatsen: Marknadsplats och 

kunskapsbanken. 
 

o Uppdragsavtal: Avtalsrelation mellan 

Gigoxo och dess uppdragsgivare, vilken 

matchad medlem arbetar emot.  

 

 

 

 

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

