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01. december 2017 aftale vedrørende benyttelse af kursinformationer.

Betingelser
1. Kundens adgang til kursinformationer

2.3 For kunder, der er fysiske personer, gælder tillige følgende:

1.1 Denne aftale vedrører kundens adgang til information om aktu-

2.3.1 I relation til personoplysninger skal kunden være opmærksom

elle bud/udbud på NASDAQ Copenhagen A/S (realtidskurser). Afta-

på, at disse bliver overført til USA, og at virksomheder i USA ikke

len omfatter alle kundens konti i Vestjysk Bank. Realtidskurser kan
tilgås både fra en computer og fra en mobil enhed (smartphone eller
lignende) jf. Vilkår for værdipapirhandel i netbank - erhverv pkt. 2.1.
(herefter benævnt som værdipapirhandel i netbank - erhverv).
1.2 Kursinformationer leveres af NASDAQ med datterselskaber og

nødvendigvis yder det samme beskyttelsesniveau for personoplysninger som i EU.
2.3.2 Modtagerne af kundens oplysninger kan overføre disse til en
databehandler, fx en hosting-virksomhed, som behandler oplysningerne på disses vegne.

associerede selskaber (NASDAQ) og/eller dennes underleverandø-

2.3.3 Modtagerne sletter oplysninger om kunden, når de ikke læn-

rer via Vestjysk Banks værdipapirhandel i netbank - erhverv. Kunden

gere har behov derfor.

tildeles en ikke-eksklusiv og uoverdragelig licens til kursinformationer, mens ophavsrettigheder til de leverede kursinformationer tilhø-

2.3.4 Kunden kan til enhver tid forespørge modtagerne af oplysnin-

rer NASDAQ og/eller dennes underleverandører. Vestjysk Bank er

gerne om, hvilke oplysninger de behandler om kunden, identiteten

berettiget til at begrænse kundens adgang til kursinformationer.

på en databehandler eller andre modtagere af oplysningerne og øvrige forhold i relation til behandlingen af oplysningerne. Kunden er

1.3 Kunden er forpligtet til at betale gebyr til Vestjysk Bank for adgangen til kursinformationen i henhold til Vestjysk Banks vilkår for
handel med værdipapirer og Vestjysk Banks prisliste som udgør en
del af Aftale om værdipapirhandel i netbank - erhverv værdipapir-

berettiget til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling af personoplysninger, ligesom kunden er berettiget til at få rettet fejlagtige
personoplysninger. Enhver forespørgsel skal fremsættes skriftligt til
Vestjysk Bank, der videresender forespørgslen til NASDAQ.

handel. Kunden er forpligtet til at oplyse Vestjysk Bank om antallet

2.3.5 Kunden kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. I så fald

af slutbrugerterminaler hos kunden.

forbeholder Vestjysk Bank sig dog ret til at ophæve aftalen uden
varsel. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske ved at rette skriftlig
henvendelse til Vestjysk Bank.

2. Kundens brug af kursinformation
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2.4 Alle kursinformationer, som kunden modtager via værdipapir2.1 Kunden må alene bruge kursinformationen til kundens eget brug handel i netbank - erhverv, er til vejledning for kunden, og Vestjysk
og må ikke på nogen måde videredistribuere eller videreformidle den

Bank forpligter sig ikke til at handle værdipapirer til de pågældende

modtagne kursinformation til tredjemand, herunder som konsulent,

kurser, jf. dog afsnit 3.1 i Vilkår for handel med værdipapirer via Net-

underleverandør el. lign.

bank.

2.2 Kunden accepterer med sin underskrift på denne aftale, at NASDAQ mod forudgående varsel kan forlange, at kunden giver NAS-

3. Vestjysk Banks ansvar

DAQ adgang til kundens systemer og lokaler med henblik på at sikre, 3.1 Hverken NASDAQ og/eller dennes underleverandører, Vestjysk
at denne aftale overholdes. Vestjysk Bank må videregive oplysninger Bank eller dennes edb-central (BEC) er ansvarlige for, at kursinforom kunden, herunder oplysninger om kundens og kundens brugeres

mationer er utilgængelige, er forsinkede, bliver afbrudt, er ufuld-

navn, kundens adresse og andre kontaktoplysninger, ligesom Vest-

stændige, upræcise eller på anden måde er forstyrrede, fejlagtige

jysk Bank må udlevere en kopi af kundens aftale med Vestjysk Bank eller mangelfulde, og kunden kan derfor ikke gøre noget krav gældende for direkte eller indirekte tab og/eller skade, som kunden måtte
vedrørende benyttelse af kursinformationer.
lide i den forbindelse.
2.2.1 Formålet med indhentelsen af oplysningerne er, at NASDAQ
skal kunne kontrollere, at kundens brug af oplysninger sker i overensstemmelse med kundens aftale om udnyttelse af kursinformationen.

3.2 Ansvarsfraskrivelsen i pkt. 3.1 gælder ikke, såfremt kundens tab
skyldes NASDAQ, BEC eller Vestjysk Banks forsætlige eller groft
uagtsomme handlinger eller undladelser.
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4. Kundens ansvar

5. Opsigelse mv.

tredjemand, herunder NASDAQ, måtte lide som følge af kundens

5.1 Aftalen kan af kunden og Vestjysk Bank opsiges med 30 dages
skriftligt varsel. Vestjysk Bank kan ophæve aftalen uden varsel i tilfælde af kundens misligholdelse af aftalen, eller i tilfælde af, at NAS-

manglende overholdelse af denne aftale samt krav fra tredjemand

DAQ får pålæg om at ophæve aftalen fra offentlig myndighed.

4.1 Kunden er ansvarlig for ethvert tab, som Vestjysk Bank eller

som følge af kundens modtagelse og brug af kursinformationer, herunder brud på tredjemands ophavsrettigheder.

5.2 Vestjysk Bank kan ændre denne aftale med 90 dages varsel.

6. Øvrige vilkår

6.1 I øvrigt gælder de almindelige regler om værdipapirhandel i netbank - erhverv, herunder vedrørende anvendelse af systemet mv.

Underskrift
Kunden er særlig opmærksom på det samtykke, som kunden giver i medfør af pkt. 2.2.
Kundens underskrift

Dato:

Netbank Demokunde
Pengeinstituttets underskrift

Dato:
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