STF HAJKA
- VILLKOR FÖR DIG SOM ANMÄLER DIG PÅ STF HAJKA.
På stfhajka.se kan du som nyfiken på naturen hittar en mängd aktiviteter. Oavsett om du är
intresserad av att leda eller delta. STF Hajka är en upptäcktsförmedling för vanliga
människor med stor nyfikenhet. STF Hajka är en plattform för privatpersoner att skapa och
hitta aktiviteter som ett sätt att upptäcka Sverige tillsammans med andra.
För att ett besök på STF Hajka ska vara så bra och trevligt som möjligt för alla som
kommer hit har vi följande regler:
1. Alla aktiviteter och efterlysningar som publiceras på sajten stfhajka.se blir tillgängliga
för alla.
2. Du godkänner att Svenska Turistföreningen (STF) får rätt att använda din skapade
aktivitet, eller delar av ditt uppladdade material, inom hela STFs verksamhet, inklusive alla
STFs sociala medier/kanaler i samband med marknadsföring av STF Hajka.
Genom att din aktivitet publiceras, eller att du trycker på ”skapa bevakning” så godkänner
du att vi sparar dina kontaktuppgifter. STF kan komma att skicka e-mail till dig med
relevant information eller annat som rör STF Hajka. Genom att registrera dig på sajten
godkänner du att vi kan behandla dina uppgifter utanför EES, för närvarande i systemet
Active Campaign. Men dina personuppgifter kommer så klart inte säljas till någon annan
part utanför STF.
3. Inget material med kränkningar eller liknande är tillåta på stfhajka.se. Det är inte heller
tillåtet att lämna tips i kommersiellt syfte.
4. Du ansvarar själv för att alla som namnges eller visas på bild i samband med att du delar
information med oss har godkänt att vara med på Hajka. Det är alltså inte tillåtet att lägga
upp innehåll, t ex fotografier/bilder eller text som avbildar, föreställer, namnger eller på
annat sätt identifierar en person som inte godkänt att vara med på STF Hajka.
5. Du ansvarar för att allt material, exempelvis fotografier/bilder, filmer och text, du lägger
upp på stfhajka.se är godkänt att använda. Det är alltså inte tillåtet att lägga upp
upphovsrättsligt skyddat material på stfhajka.se utan att du först inhämtat uttryckligt
godkännande från upphovsrättsinnehavaren.
6. Är du minderårig behöver du be om lov från förälder eller målsman att vara med. Och
din målsman måste dessutom godkänna att du deltar i STF Hajka och intyga att dessa
regler följs.
7. STF förbehåller sig rätten att inte publicera, eller att redigera, ändra eller ta bort tips som
strider mot dessa regler och villkor, eller som uppfattas som stötande eller olämpligt. STF
förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa villkor.
8. ”Hajka” är en matchningstjänst som tillhandahålls via Svenska Turistföreningen.
Aktiviteter som skapas på plattformen sker inte i Svenska Turistföreningens regi eller

under Svenska Turistföreningens ansvar. Ansvarig för respektive aktivitet är de
huvudarrangörer som skapat aktiviteten. Som deltagare i en aktivitet måste du själv
kontrollera med arrangören vad som gäller för den aktuella aktiviteten. Fråga gärna en
fråga för mycket.
Oavsett aktivitet kan det vara bra att tänka på säkerheten också. STF ansvarar inte för
eventuella skador som uppkommer i samband med en aktivitet. Skador i samband med
fritidsaktiviteter täcks vanligtvis av en vanlig hemförsäkring. Är du osäker på vad som
gäller? Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla vad som gäller.
Tänk på att…
Det kan ta några dagar innan ditt tips syns stfhajka.se. Alla tips kollas nämligen igenom av
oss på STF för att säkerställa att de inte strider mot Hajkas regler och villkor. STF har
dessutom en skyldighet enligt 5 § lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska
anslagstavlor att ta bort material som strider mot lagen.
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