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1.

ANVENDELSE
Følgende regler og vilkår gør sig gældende for DreamInfluencers samt dig som influencer. Regler og vilkår finder anvendelse for influencerens
indgåede samarbejde med DreamInfluencers samt virksomheden, som Influenceren skal repræsentere.
Ved influencer forstås den person, som ved oprettelse af en konto hos DreamInfluencers, skal repræsentere en virksomhed, og føre kampagne
for denne med et nærmere bestemt vederlag.
Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i disse betingelser, eventuelt på baggrund af ændringer i lovgivning, hvorfor DreamInfluencers
forbeholder sig retten til at foretage ændringer heri. Hvis der er foretaget ændringer, vil datoen for ”senest opdateret” rettes, og influenceren
vil blive gjort opmærksom herpå.

2.

DEFINITION AF SAMARBEJDET
Det overordnede formål med samarbejdet er at sætte influenceren i forbindelse med interessante og spændende kampagner, som forskellige
virksomheder udbyder. Der er intet ansættelsesforhold mellem DreamInfluencers og influenceren.
DreamInfluencers kommer på intet tidspunkt til at udbetale penge til influenceren. Alle kontante beløb eller gaver til influenceren kommer fra
virksomheder, som samarbejder med DreamInfluencers.

3.

VARIGHED
Samarbejdet mellem influenceren og virksomheden begynder, når aftalen er godkendt af virksomheden. Samarbejdet er som udgangspunkt
tidsubegrænset.

4.

KOMPENSATION
Influencerens kompensation vil variere alt efter, hvilken kampagne der er tale om. Der vil i kampagnerne være mulighed for, at influenceren
kan tjene penge, modtage gratis eller sponsorerede produkter, services, gavekort, tilgodebeviser m.m. DreamInfluencers udbetaler ingen
kompensation i form af hverken pengebeløb og eller gaver.

5.

FORPLIGTELSER
På influencerens Instagram-opslag, skal det tydeligt fremgå, at der er tale om sponsoreret opslag og eller reklame. Dette gøres ved at påtegne
opslaget med følgende hashtags (#): ”annonce” eller ”reklame” i starten af opslaget, samt ”tagge” (@) brandet eller virksomhedens navn i
billedteksten. Ligeledes skal DreamInfluencers tagges på følgende vis: ”@dreaminfluencers” i alle billeder som er taget i forbindelse med en
kampagne igennem DreamInfluencers.
Influenceren giver samtykke til, at DreamInfluencers må kontakte influenceren direkte på DreamInfluencers platform eller per mail med henblik
på: samarbejder, invitationer, tilbud eller andet, som er findes relevant for influenceren i forbindelse med deres profil.
Influenceren giver samtykke til, at DreamInfluencers samarbejdspartnere må kontakte influenceren direkte på DreamInfluencers platform med
henblik på: samarbejder, invitationer, tilbud eller andet, som anses som relevant for influenceren.
Influenceren er forpligtet til at dele et sponsoreret billede i 3 måneder på sin Instagram-profil. Efter de 3 måneder kan influenceren vælge at
slette billedet, hvis influenceren ønsker dette. Denne regel gælder, medmindre andet specifikt er udtrykt i kampagnebeskrivelsen.
Influenceren er forpligtet til at have sin Instagram-profil åben (en offentlig profil). Influencerens profil må derfor ikke være privat.
Det er Influencerens eget ansvar at oplyse eventuelle indtægter i form af kontant afregning, værdi af gaver eller øvrige honorar til SKAT, som
denne har modtaget. Som influencer skal man betale A-SKAT og AM-bidrag af et modtaget honorar, hvilket som udgangspunkt skal betales ved
B-indkomst.

6.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Influenceren giver DreamInfluencers lov til at benytte sig af influencerens billeder, der er taget i forbindelse med dette samarbejde, således at
disse billeder kan blive benyttet til PR-formål og markedsføring af DreamInfluencers ved salgsfremmende formål og til reklame af

DreamInfluencers. Dette punkt gælder både for DreamInfluencers og DreamInfluencers samarbejdspartnere, som måtte ønske at bruge
influencerens billede.

7.

ANSVARSFRASKRIVELSE
DreamInfluencers fraskriver sig et hvert ansvar for eventuelle ændringer, fejl eller nedbrud på Instagram. DreamInfluencers kan ikke garantere,
at den enkelte influencer kommer til at indgå samarbejde med en specifik virksomhed eller bestemte kampagner, da det alene er
virksomhederne, der godkender influenceren til de enkelte kampagner.
I henfør til punkt 5, er det alene influencerens eget ansvar at oplyse SKAT, om afregning af de eventuelle modtagende honorarer, som denne
modtager. DreamInfluencers kan derfor ikke gøres ansvarlig, såfremt en influencer ikke foretager korrekt indberetning.
DreamInfluencers er ikke ansvarlig for, hvorledes en influencer overholder gældende lovgivning, herunder Markedsføringsloven.
DreamInfluencers står dog naturligvis til rådighed ved vejledning herom.
DreamInfluencers kan ikke gøres ansvarlig for forhold, hvor en virksomhed ikke overholder sin del af aftalen overfor en influencer, det være sig
ved forsendelse af et forkert produkt, manglende betaling af honorar eller, at der skulle forekomme andre komplikationer i forbindelse med et
samarbejde, der ligger udenfor DreamInfluencers administration.

8.

KONSEKVENSER VED MISLIGHOLDELSE
DreamInfluencers forbeholder sig retten til at opsige samarbejdet med en influencer, hvis det forefindes, at influenceren misbruger
DreamInfluencers, arbejder med specifikke kampagner eller virksomheder der er oprettet på DreamInfluencers platform, misbruger
DreamInfluencers navn eller deler billeder, som ikke er influencerens egne.
Såfremt en influencer, ikke kan leve op til sine forpligtelser, som denne accepterer, når vedkommende indgår aftale med en virksomhed om en
nærmere bestemt kampagne, så vil DreamInfluencers kunne opsige samarbejdet med omgående virkning.
DreamInfluencers kan ved alle tilfælde, hvor nærværende regler og vilkår ikke overholdes, ophører samarbejdet øjeblikkeligt. Dette gælder
ligeledes, hvis en influencer ikke overholder deres aftale overfor den virksomhed, som denne skal føre kampagne for.

9.

OPSIGELSE AF AFTALE
Skulle en influenceren ønske at opsige aftalen, så skal dette foregå ved skriftlig eller digital udmelding direkte til DreamInfluencers. Ved en
eventuel opsigelse af et samarbejde, vil pågældende influencers information blive slettet fra DreamInfluencers indenfor 30 dag fra opsigelsen
af aftalen.
DreamInfluencers foretager månedligt kontroller, for at sikre, at de influencers der er i systemet lever op til de formelle krav, som der stilles ved
oprettelsen af en konto. Dette for at sikre, at influencerne fortsat forbliver et godt match for de potentielle virksomheder. Såfremt en influencer
ikke længere findes at matche vores platform, så forbeholder DreamInfluencers sig retten til at opsige aftalen.

10. PRIVACY POLICY
DreamInfluencers behandling af persondata sker under iagttagelse af Persondataloven og Databeskyttelsesforordningen (GDPR).
DreamInfluencers er tillige dataansvarlig for de på hjemmesiden behandlende persondata, og har derfor foretaget en række foranstaltninger,
der skal beskytte persondata af de enkelte influencers mod uvedkommendes kendskab, ved dens behandling via hjemmesiden, samt
beskyttelse mod fortabelse og forringelse af data. Typisk vil DreamInfluencers begrænse sin data om de enkelte influencers til
kontaktinformation, køn, alder, interesser, by/region.
Ovenstående informationer bliver udelukkende kun delt med de virksomheder, der benytter sig af DreamInfluencers platform, som ligeledes
er forpligtet til at behandle alle data med rette omhu. Ligeledes bruger DreamInfluencers data om influencerne til at finde de bedste matches
og samarbejder, således at DreamInfluencers kan facilitere samarbejder, der vil være interessante for influenceren. DreamInfluencers bruger
nærværende data i anonymiseret form, ved eksempelvis at oplyse eventuelle samarbejdspartnere om, hvor mange influencers, der kommer
fra en bestemt by/region.
Såfremt det ønskes, kan brugere af DreamInfluencers platform eller hjemmeside rette kontakt til DreamInfluencers for oplysninger om, hvilke
data som behandles om netop dig, eller såfremt du ønsker data ændret eller slettet. Data’en er dog ikke beskyttet ved kryptering under
transmission og ej heller ved den efterfølgende opbevaring heraf.
Alle persondataoplysninger opbevares i op til fem år indtil disse slettes, og opbevares kun, for dermed at kunne opfylde sine forpligtelser i
forbindelse med sin forretning. Der foretages dog ikke sletning af oplysningerne, såfremt oplysningerne stadig er relevante for
DreamInfluencers, fordi der stadig forestår et erhvervsmæssigt forhold mellem brugeren og DreamInfluencers.

Ved accept af handelsbetingelserne, giver man som bruger lov til, at visse relevante og begrænsede oplysninger tilgår virksomhederne som
influencerne indgår partnerskaber med. Ingen af de registrerede personlige oplysninger, bliver dog på noget tidspunkt overdraget, gjort
tilgængelige eller solgt til tredjemand, med mindre dette er nødvendigt for at opfylde den enkelte aftale.
Virksomhederne er ligeledes ansvarlige for overholdelse af de forskrevne gældende regler for persondata og behandlingen heraf i
overensstemmelse med ovenstående.

11. TVISTER
Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres ved byretten i København som rette værneting. Eventuelle tvister skal
behandles i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.
Disse regler og vilkår godkendes såfremt influenceren ved oprettelse af sin konto trykker på nedenstående knap: “Opret Konto”.
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