
 

ANVÄNDARVILLKOR 

Tasteline ägs av, och är en bifirma till, MatHem i Sverige AB (556775-7264). Tasteline erbjuder tillgång 

till Tastelines recept, inspiration inom mat och dryck samt nyhetsbrev i enlighet med nedanstående villkor 

(”Villkoren”). Genom att besöka hemsidan accepterar och godkänner du dessa allmänna villkor.   

1 TASTELINE HEMSIDA OCH TJÄNSTER  

Tasteline erbjuder på sin webbplats Tasteline.com olika olika recept och inspiration inom mat 

och dryck, samt mailutskick på samma tema.  

2 EMAILUTSKICK  

Genom att registrera e-post på Tasteline.com bekräftar du att Tasteline får skicka email-utskick 

till dig med tips och inspiration inom mat och dryck. Du kan närsomhelst avregistrera dig från 

våra utskick.  

Tasteline kommer att förmedla information till dig per e-post, eller genom att anpassa innehållet 

på vår webbplats. För att säkerställa att du får relevant innehåll och relevanta erbjudanden 

genomför vi analyser baserat på de uppgifter vi har om dig – vilka består bland annat av  de 

åtgärder du har vidtagit vid användningen av webbplatsen.  

Våra kampanjer gäller i enlighet med de specifika villkor som gäller för just den specifika 

kampanjen som t.ex. din rätt att ta del av kampanjen, hur länge kampanjen är aktiv och vad som 

omfattas av kampanjen. Tasteline förbehåller sig rätten att när som helst avsluta, återkalla 

och/eller justera villkoren för kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller 

Villkoren utan ändringar. Om erbjudandet gäller specifika varor så gäller det endast under en 

begränsad tid och så länge lagret räcker.  

I enlighet med vår integritetspolicy har du rätt att när som helst motsätta dig att dina uppgifter 

används för direktmarknadsföring.   

3 SANNA OCH RIKTIGA UPPGIFTER 

Du är skyldig att lämna Tasteline sanna och riktiga uppgifter om din emailaddress. Genom att 

registrera din emailadress intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga.  

4 ANVÄNDNING AV TJÄNST 

Tastelines hemsida och innehåll får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du 

får inte använda Tastelines hemsida och innehåll på sådant sätt att Tasteline eller annan 

drabbas av olägenhet eller skada.  

Vid användning av Tastelines tjänster såsom kommentarsfunktionen “Disqus” är du skyldig att 

iaktta Villkoren, gällande lagar, regler, Tastelines anvisningar samt allmänt accepterade etiska 

och moraliska värderingar. Det innebär exempelvis att du inte får:  

• Använda Tastelines tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, 

massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden.  

• Förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat 

sätt kränka andras rättigheter.  

https://static.mathem.se/shared/policy/tasteline_integritetspolicy.pdf


• Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär 

hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot 

tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är 

olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.  

• Överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, “tidsinställda bomber” 

etc., skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan 

persons dator eller egendom.  

• Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell 

verksamhet eller skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra. 

5 MEDDELANDEN OCH INLÄGG SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR ANDRA 

Du kan medverka genom att kommentera recept (”Information”). Tasteline granskar inte sådana 

inlägg och meddelanden innan de görs tillgängliga för andra och de omfattas inte av det 

utgivaransvar som gäller på tasteline.com. Det innebär att du själv är ansvarig för sådana inlägg 

och meddelanden samt att du kan ställas till svars för dem. Det innebär vidare att du inte har det 

meddelarskydd som annars gäller om du kontaktar Tasteline. Tasteline kan inte heller garantera 

din anonymitet.  

Tasteline äger rätt att kostnadsfritt lagra, visa, publicera och på valfritt sätt kommersialisera 

Information förknippat med immateriella rättigheter som du har sänt in till Tasteline såsom 

exempelvis bilder, recept etc. Rätten gäller även efter det att eventuellt medlemskap (som 

Tasteline tidigare erbjudit) har upphört och så länge som den immateriella rättigheten ifråga 

består. Genom att acceptera Villkoren samtycker du till att Tasteline har rätt att nyttja sådant 

material i enlighet med vad som ovan angivits.  

Tasteline har inte någon skyldighet att publicera Information som insänts av dig. Tasteline har 

inte heller någon skyldighet att returnera av dig insänd Information. Du är skyldig att ange källa 

av publicerad Information gällande bilder eller text om du inte innehar rättigheterna. Vid 

uppladdning utan tillstånd bryter du mot Upphovsrättslagen och kan bli skadeståndsskyldig.  

Genom att sända in Information till Tasteline garanterar du att du innehar upphovsrätten, 

varumärkesrätten och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till den Information som du 

skickar in till Tasteline och att du har rätt att upplåta nyttjanderätt till Tasteline i enlighet med 

Villkoren eller, alternativt, att du fått tillstånd att använda materialet samt upplåta rätt för Tasteline 

att använda det i enlighet med Villkoren från den som innehar rättigheterna till det. Du är skyldig 

att hålla Tasteline skadeslöst för anspråk som riktas från tredje man på grund av Tastelines 

nyttjande av Informationen.  

6 ÄNDRINGAR 

De tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som Tasteline erbjuder på sin webbplats  kan 

förändras, revideras, ersättas eller tas bort utan särskilt meddelande. Tasteline har rätt att ändra 

Villkoren utan att i förväg få ditt godkännande.  

7 LAGVAL OCH TVIST 

På Villkoren ska svensk lag tillämpas.  

Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av Tastelines tjänster och/eller de tjänster som 

erbjuds via webbplatsen ska avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden 



är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om 

inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, ska tvisten avgöras av svensk allmän 

domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.  

8 KONTAKT 

Vill du ta kontakt med Tasteline kan du göra det via e-post på adress:info@tasteline.com  

eller via brev till:  

Tasteline  

c/o Mathem i Sverige AB  

Slottsbacken 10  

111 30  Stockholm  

___________________ 

 

 


