
Användaravtal 2022-10-01 
 
Detta användaravtal och integritetspolicy anger de regler och villkor för användning av 
Samlameras webportal . Det kan ändras från vår sida när vi så bedömer det nödvändigt. 
Samlamera tillhandahålls som en kostnadsfri förmån av Sveriges Filatelistförbund (SFF) & Aljo-
Data. 
 
Samlamera är en webportal där köpare och säljare möts utan ekonomisk gottgörels till 
Samlamera.  
 
Säljare kan vara både privatperson, förening eller företag. 
 
Objekt som säljs genom Samlamera medför därför att Samlamera inte är en part i transaktion 
mellan köpare och säljare. Köpeavtalen ingås direkt mellan köpare och säljare där var och en av 
parterna ansvarar för uppfyllandet av gällande regler och lagstiftning - exempelvis 
skattelagstiftningen, ångerrätt etc. 
 

När du använder Samlamera ska du inte: 

• Bryta mot eller kringgå lagar, tredje mans rättigheter eller vårt användaravtal. 
• Sälja föremål som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller på 

annat sätt göra intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan 
immateriell rättighet. 

• Överlåta, eller låta annan använda, ditt Samlamera-konto och användar-ID till 
en annan person utan vårt Samlameratycke. 

Vi har rätt att stänga av dig om du inte följer ovanstående regler och 
vad som anges nedan:    

• Vi anser att du agerar i strid med ändamålet med detta användaravtal eller 
kränker våra användare. 

• Inte är myndig eller behörig att registrera ett konto. 
• Vi, trots våra rimliga ansträngningar, inte kan bekräfta information som du 

tillhandahåller till oss.  
• Om du som säljare inte anger korrekt personnummer/organisationsnummer. 

Personuppgifter     

Genom att använda Samlamera:s portal accepterar du hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi 
värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att utföra din 
användning av Samlamera.  Vi säljer eller vidarebefordrar aldrig dina uppgifter till tredjepart utan 
rättslig grund. Du accepterar att SFF sänder nyhetsbrev och marknadsföring till dig. 

Samlamera är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som 
användare av portalen. 

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter och du är 
registrerad användare på Samlamera. 


