
WORLDCOINS	BRUKERVILKÅR	OG	BETINGELSER

Velkommen	til	Worldcoin.	Disse	vilkårene	mellom	deg	og	Tools	for	Humanity	Corporation,	et	aksjeselskap	i	Delaware	(«Worldcoin»,	«vi»
eller	«oss»)	styrer	din	bruk	av	og	tilgang	til	Worldcoins	nettsteder	og	applikasjoner,	og	all	tilknyttet	funksjonalitet,	innhold,	applikasjoner
og	tjenester	vi	tilbyr	deg	(samlet	kalt	«tjenestene»).

Les	disse	vilkårene	nøye	før	du	bruker	eller	får	tilgang	til	tjenestene.	Ved	å	få	tilgang	til	eller	bruke	noen	av	tjenestene	vi	tilbyr,	godtar	du
uttrykkelig	å	være	bundet	av	disse	vilkårene	og	av	vår	personvernerklæring,	som	er	innlemmet	som	en	del	av	disse	vilkårene.

Vær	oppmerksom	på	to	spesielt	viktige	deler	av	disse	vilkårene:

Du	samtykker	i	å	løse	eventuelle	tvister	mellom	deg	og	Worldcoin	gjennom	bindende	voldgift	i	stedet	for	i	retten.	Gjennomgå	grundig
delen	med	tittelen	«tvisteløsning;	voldgift	og	fraskrivelse	av	klassesøksmål»	for	detaljer.

Ingenting	i	disse	tjenestene	utgjør	et	tilbud	om	å	selge	eller	en	oppfordring	til	å	kjøpe	noen	verdipapirer.	Tjenestene	utgjør	ikke
investeringsråd.	Det	kan	være	at	du	ikke	har	tillatelse	til	å	holde,	kjøpe	eller	selge	Worldcoin-tokens	(«WLD»)	eller	andre	digitale
valutaer	der	du	bor,	og	det	er	ditt	ansvar	å	overholde	alle	gjeldende	lover.	Vurder	om	kjøp,	salg,	bruk	eller	holding	av	digitale	valutaer,
inkludert	WLD,	passer	for	deg	i	lys	av	dine	økonomiske	omstendigheter	og	din	forståelse	av	digitale	valutaer.	Verdien	av	WLD	og
andre	digitale	valutaer	kan	endre	seg	raskt	og	kan	tape	all	sin	verdi.	Vi	garanterer	ikke	at	vi	vil	lansere	Worldcoin-nettverket,	at
Worldcoin-nettverket	vil	drifte	som	planlagt	eller	at	WLD	vil	ha	verdi.

Varsler	Fra	tid	til	annen	kan	vi	sende	deg	varsler	(e-poster,	tekstmeldinger	eller	andre	automatiserte	kommunikasjoner)	om	tjenestene.
Du	kan	velge	hvordan	du	vil	motta	disse	varslene	gjennom	innstillingene	til	Worldcoin-applikasjonen.	Du	kan	også	endre	preferansene
dine	eller	deaktivere	varsler	til	enhver	tid.	På	grunn	av	omstendigheter	utenfor	vår	kontroll,	kan	varsler	bli	forsinket	eller	forhindret.	Vi	vil
gjøre	vårt	beste	for	å	gi	betimelige	og	nøyaktige	varsler,	men	kan	ikke	gi	noen	garantier.	Du	kan	motta	varsler	som	inkluderer	ditt
brukernavn,	din	kontosaldo	og	annen	kontoinformasjon.	Hvis	du	mottar	varsler	via	tekstmelding,	kan	mobiltjenesteleverandøren	din
belaste	deg	standardgebyrer	for	tekstmeldinger.

Personvern	og	dine	opplysninger.	Personvernerklæringen	vår	(på	https://getworldcoin.com/privacy)	beskriver	opplysningene	vi
innhenter	fra	deg	og	hvordan	vi	bruker	dem.	Ikke	bruk	tjenestene	hvis	du	ikke	vil	at	vi	skal	innhente	eller	bruke	dine	opplysninger	på
måten	beskrevet	i	personvernerklæringen.

Kvalifikasjon	For	å	bruke	tjenestene	må	du	overholde	disse	vilkårene	og	alle	gjeldende	lover.	Du	kan	ikke	bruke	tjenestene	til	å	utføre,
fremme	eller	hjelpe	andre	med	å	utføre	ulovlige	aktiviteter.

I	tillegg	må	du	oppfylle	alle	følgende	kriterier:

Du	er	18	år	eller	eldre;	og

Du	er	ikke	plassert	i,	under	kontroll	av,	en	nasjonal	borger	av	eller	bosatt	i:	Syria,	Krim-regionen	i	Ukraina,	Nord-Korea,	Iran,	Cuba
eller	noe	annet	land	eller	noen	region	som	USA,	EU	eller	noe	annet	land	eller	jurisdiksjon	har	begrenset	handel	i	varer	eller
tjenester	med;

Du	er	ikke	en	«spesielt	designert	borger»	som	erklært	av	USAs	Finansdepartements	Office	of	Foreign	Assets	Control	(«OFAC»)
eller	sanksjonslistene	til	noe	annet	land,	og	navnet	ditt	ikke	står	på	USAs	Handelsdepartements	liste	over	avviste	personer	eller
på	noe	annet	lands	liste	over	forbudte	personer.

Hvis	du	ikke	oppfyller	alle	disse	kravene	har	du	ikke	tillatelse	til	å	få	tilgang	til	eller	bruke	tjenestene.

Tilgjengelighet.	Nettsteder	som	beskriver	tjenestene	er	tilgjengelige	over	hele	verden,	men	dette	betyr	ikke	at	alle	tjenester	eller
tjenestefunksjoner	er	lovlige	eller	tilgjengelige	i	ditt	land.	Tilgang	til	visse	tjenester	(eller	visse	tjenestefunksjoner)	i	visse	land	kan	være
blokkert	av	oss	eller	utenlandske	myndigheter.	Du	kan	ikke	bruke	VPN	eller	lignende	verktøy	for	å	omgå	eventuelle	restriksjoner.	Det	er
ditt	ansvar	å	sørge	for	at	din	bruk	av	tjenestene	er	lovlig	der	du	bruker	dem.	Tjenester	er	ikke	tilgjengelige	på	alle	språk.

Worldcoin-applikasjon	og	dine	digitale	valutaer.

https://getworldcoin.com/privacy


Worldcoin-applikasjonen	består	av	en	digital	valutalommebok	og	relaterte	funksjoner	som	utelukkende	tilbys	av	Worldcoin.
Applikasjonen	er	i	stand	til	å	støtte	WLD	og	alle	andre	digitale	valutaer	vi	velger	å	støtte	(samlet	kalt	«støttede	valutaer»).	Disse
funksjonene	kan	kreve	at	du	oppgir	ytterligere	kontoinformasjon	(dvs.	du	må	verifisere	telefonnummeret	ditt	før	du	kan	la	andre	brukere
finne	deg	ved	å	bruke	telefonnummeret	ditt).	Den	digitale	valutalommeboken	er	gjort	tilgjengelig	for	deg	på	et	ikke-forvaringsgrunnalg,
slik	at	du	kan	selvforvare	din	WLD	og	eventuelle	støttede	valutaer.	Vi	kan	også	tillate	at	du	bruker	din	egen	digitale	valutalommebok	i
forbindelse	med	applikasjonen	vår.

Worldcoin-tjenester,	inkludert	applikasjonen,	inkluderer	følgende	risikoer:

Støttede	valutaer.	Du	har	full	forvaring	av	WLD	og	de	støttede	valutaene	i	din	digitale	valutalommebok.	Eierskap	av	eventuelle	støttede
valutaer	i	din	digitale	valutalommebok	vil	til	enhver	tid	forbli	hos	deg,	og	du	vil	bære	all	risiko	for	tap	knyttet	til	din	bruk	av	tjenestene	for
å	administrere	dine	støttede	valutaer.	Vi	kontrollerer	ikke	Worldcoin-blokkjedehovedboken	eller	hovedboken	til	noen	annen	støttet
valuta,	og	vi	har	ikke	muligheten	til	å	reversere	eller	endre	kontotransaksjonene	dine.

Støttede	valutaer	er	ikke	et	betalingsmiddel	og	støttes	ikke	av	noen	styresmakter.	Lovene	som	regulerer	støttede	valutaer	endrer	seg
hele	tiden	og	kan	påvirke	din	evne	til	å	bruke,	overføre	eller	utveksle	støttede	valutaer.	Risikoen	for	tap	av	verdien	av	en	støttet	valuta
kan	være	betydelig,	og	tap	kan	forekomme	over	en	kort	tidsperiode.	Vi	har	ikke	noe	ansvar	for	eventuelle	svingninger	i	verdien	av	dine
støttede	valutaer.

Tap	av	påloggingsinformasjon.	Når	du	velger	å	la	oss	opprette	en	digital	valutalommebok	for	deg,	genererer	vår	programvare	et
kryptografisk	privat	og	offentlig	nøkkelpar	som	du	kan	bruke	til	å	sende	og	motta	WLD	og	andre	støttede	valutaer.	Vi	kan	tillate	at	du
knytter	applikasjonen	din	eller	lommeboken	din	til	et	passord	eller	passordfraser	(samlet	kalt	«påloggingsinformasjonen»	din).	Vi	kan
ikke	gjenopprette	påloggingsinformasjonen	din	eller	gjenopprette	tilgang	til	enten	applikasjonen	eller	den	digitale	valutalommeboken
hvis	du	mister	tilgang	til	eller	glemmer	påloggingsinformasjonen	din.	Vi	oppfordrer	deg	til	å	sikkerhetskopiere
påloggingsinformasjonen,	men	du	er	eneansvarlig	for	å	administrere	og	vedlikeholde	påloggingsinformasjonen	din.	Worldcoin	er	ikke
ansvarlig	for	å	vedlikeholde	påloggingsinformasjonen	din,	for	uautorisert	tilgang	til	tjenestene	eller	for	tap	av	støttede	valutaer.

Nettverksavgifter.	Vi	belaster	deg	ikke	for	noen	gebyrer	for	bruk	av	tjenestene.	Programvareprotokollene	som	legger	til	rette	for
transaksjoner	i	dine	støttede	valutaer,	kan	imidlertid	pålegge	et	gebyr,	og	kan	tildele	gebyret	til	andre	brukere	som	sikrer	gyldigheten	og
autentisiteten	til	transaksjonene	(«nettverksavgifter»).	Vi	kan	beregne	nettverksavgiften	før	du	starter	en	transaksjon,	men	vi
kontrollerer	ikke	beløpet	for	nettverksavgiften,	og	vi	er	ikke	ansvarlige	hvis	vår	beregning	av	nettverksavgiftene	er	feil.	Enkelte	støttede
valutaprogramvareprotokoller	kan	tillate	deg	å	velge	nettverksavgiftens	beløp.	Du	er	eneansvarlig	for	å	betale	nettverksavgifter	og	for
beløpene	du	velger	å	betale,	og	vi	vil	ikke	fremme	eller	finansiere	noen	nettverksgebyrer	på	dine	vegne.

Forks.	Programvaren	som	brukes	til	å	opprette	WLD,	er	åpen	kildekode	og	gratis	for	alle	å	kopiere	og	bruke.	Dette	betyr	at	alle	kan
opprette	en	modifisert	versjon	av	WLD,	ellers	kjent	som	en	«fork».	I	tilfelle	av	en	fork	eller	andre	forstyrrelser	i	et	støttet	valutanettverk,
kan	det	hende	at	vi	ikke	kan	støtte	noen	aktivitet	relatert	til	fork-en.	Transaksjoner	vil	muligens	ikke	fullføres,	fullføres	delvis,	fullføres
feil	eller	forsinkes	betydelig	når	det	oppstår	en	fork.	Vi	er	ikke	ansvarlige	for	eventuelle	tap	du	pådrar	deg	som	er	forårsaket	helt	eller
delvis	av	en	fork	eller	andre	nettverksforstyrrelser.

Akseptabel	bruk

Du	kan	kun	bruke	tjenestene	til	eget	personlig	bruk.	Vi	forbeholder	oss	retten	til	å	til	enhver	tid	og	etter	eget	skjønn	gjennomgå,	avbryte
eller	suspendere	din	tilgang	til	eller	bruk	av	tjenestene.	Elementene	på	listen	over	forbudte	bruksområder	er	kun	eksempler,	og	listen	er
ikke	uttømmende.	Vi	kan	etter	eget	skjønn	legge	til	eller	fjerne	forbudte	bruksområder.

Ulovlig	bruk	inkluderer:

Ulovlig	aktivitet:	Enhver	aktivitet	som	ville	være	brudd	på	eller	assistere	med	bruddet	på,	noen	sanksjonsprogrammer	administrert	av
OFAC;	være	brudd	på	eller	assistere	med	bruddet	på	noen	lover	i	landene	der	Worldcoin	utfører	virksomhet;	involverer	inntekter	fra
noen	ulovlig	aktivitet;	eller	noen	publisering,	distribusjon	eller	disseminering	av	ulovlig	materiale	eller	informasjon.

Overdrevet	bruk	eller	hacking:	Enhver	aktivitet	som	pålegger	en	urimelig	eller	uforholdsmessig	stor	belastning	på	vår	infrastruktur;	som
ødeleggende	forstyrrer,	avskjærer	eller	eksproprierer	noe	system,	opplysninger	eller	informasjon;	overfører	eller	laster	opp	noe
materiale	til	tjenestene	som	inneholder	virus,	trojanske	hester,	ormer	eller	noen	andre	skadelige	eller	ødeleggende	programmer;	eller



forsøker	å	få	uautorisert	tilgang	til	datasystemene	eller	nettverkene	tilknyttet	tjenestene.

Misbruk	av	andre:	Enhver	aktivitet	som	forstyrrer	andre	personers	tilgang	til	eller	bruk	av	tjenestene,	ærekrenker,	misbruker,	utpresser,
trakasserer,	forfølger,	truer	eller	på	annen	måte	bryter	eller	krenker	en	annen	persons	personvern,	intellektuelle	eiendom	eller	noen
andre	juridiske	rettigheter;	oppildner	til,	truer,	tilrettelegger,	fremmer	eller	oppmuntrer	til	hat,	raseintoleranse	eller	voldelige	handlinger
mot	andre,	høster	eller	skraper	eller	innhenter	en	annen	brukers	e-postadresse,	lokasjon	eller	noen	andre	opplysninger	fra	tjenestene
uten	tillatelse.

Bedrageri	og	annen	urettferdig	forretningspraksis:	Enhver	aktivitet	som	drifter	for	å	bedra	Worldcoin,	Worldcoin-brukere	eller	noen
annen	person;	oppgir	noen	falsk,	unøyaktig	eller	forledende	informasjon	til	Worldcoin;	lover	urimelige	høye	belønninger	eller	selge	en
tjeneste	uten	tillagt	fordel	for	kjøperen	eller	fremmer	andre	rov-	og	villedende	praksis	inkludert	ulovlige	lotterier,	trekninger,	auksjoner
med	budgebyr,	konkurranser,	loddtrekninger,	gambling	eller	noe	annet	sjansespill.

Krenking	av	intellektuell	eiendom:	Enhver	aktivitet	som	involverer	salget,	distribusjonen	eller	leveringen	av	forfalsket	musikk,	filmer,
programvare	eller	andre	lisensierte	materialer	uten	den	passende	autorisasjonen	fra	rettighetsinnehaveren;	bruker	Worldcoins
intellektuelle	eiendom,	navn	eller	logo,	inkludert	bruk	av	Worldcoins	vare-	eller	tjenestemerker	uten	uttrykkelig	samtykke	fra	oss	eller	på
en	måte	som	ellers	skader	Worldcoin	eller	Worldcoin-merket;	som	impliserer	en	usann	godkjenning	av	eller	tilknytning	til	Worldcoin;
eller	krenker	eller	bryter	noen	opphavsrett,	varemerke,	rett	til	publisering	eller	personvern	eller	noen	annen	proprietær	rett	under	loven.

Avhengighet	av	innhold;	Endringer	til	tjenesteneInformasjonen	og	materialet	vi	leverer	til	deg	gjennom	tjenestene	(«innhold»)	er	kun	for
generelle	informasjonsformål	og	vi	garanterer	ikke	dens	nøyaktighet,	egnethet	eller	fullstendighet.	Enhver	avhengighet	du	plasserer	på
vårt	innhold	er	strengt	på	din	egen	risiko.	Vi	har	ikke	noe	ansvarlighet	eller	ansvar	for	noen	handlinger	du	utfører	eller	ikke	utfører	på
grunn	av	innholdet	eller	for	noen	som	du	deler	innholdet	med.	Andre	brukeres	uttalelser	som	beskriver	deres	bruk	av	tjenestene	våre
funnet	på	tjenestene	eller	noe	annet	sted	skal	ikke	ses	på	som	vår	godkjenning	av	deres	uttalelser	hvis	uttalelsene	ikke	samsvarer	med
disse	vilkårene	eller	vårt	innhold.	Vi	kan	oppdatere	innholdet	fra	tid	til	annen,	men	slikt	innhold	vil	kanskje	ikke	være	fullstendig	eller
oppdatert,	og	vi	har	ingen	forpliktelse	til	deg	for	å	oppdatere	innholdet	eller	noen	annen	del	av	tjenestene.	Vi	kan	modifisere	eller
avslutte,	midlertidig	eller	permanent,	en	del	av	eller	alt	innholdet	eller	tjenestene	uten	forhåndsvarsel	til	deg.	Vi	vil	ikke	være	ansvarlige
for	noen	modifikasjon,	suspensjon	eller	avslutning	av	del	eller	av	alt	innholdet	eller	tjenestene.

Tredjepartstjenester	og	innhold.	Vi	kan	oppgi	koblinber	til	utdanningsmaterialer,	webinarer,	møter	og	kampanjer	på	sosiale
medieplattformer	(«tredjeparts	tjenester»)	som	muliggjør	deling	og	samarbeid	blant	Worldcoin-brukere	og	andre	tredjeparter.	Hvis	du
deler	noen	personlige	opplysninger,	bilder,	meninger,	innhold	eller	noen	andre	opplysninger	på	disse	tjenestene,	gjør	du	dette	på	din
egen	risiko	og	din	bruk	av	disse	tjenestene	er	underlagt	bruksvilkårene	og	retningslinjene	for	personvern	for	disse	tjenestene	og	ikke
våre.	Du	bør	gjennomgå	tjenestevilkårene	til	hver	tredjeparts	tjeneste	for	å	bedre	forstå	dine	rettigheter	og	måten	disse	plattformene
bruker	dine	opplysninger	på.	Vi	er	ikke	ansvarlige	for	noe	tap,	tyveri,	kompromiss	eller	misbruk	av	dine	opplysninger	på	noen	som	helst
måte	i	tilknytning	til	noen	tredjeparts	tjeneste	(inkludert	uaktsomhet)	unntatt	i	den	utstrekning	slikt	ansvar	ikke	kan	bli	begrenset	under
gjeldende	lovgivning.	Din	bruk	av	noe	informasjon	oppgitt	av	en	tredjeparts	tjeneste	(«tredjeparts	innhold»)	er	på	din	egen	risiko	og	vi
gir	deg	ingen	løfter	om	at	noe	tredjeparts	innhold	er	nøyaktig,	fullstendig,	autentisk	eller	passende	for	dine	personlige	omstendigheter.
Tredjeparts	innhold	inkluderer	informasjon	oppgitt	av	andre	Worldcoin-brukere	ikke	spesifikt	godkjent	av	oss.

Orb-operatører.	Vi	samarbeider	med	lokale	uavhengige	kontraktører	som	kalles	«Orb-operatører»,	som	tilrettelegger
brukerregistreringer	og	hjelper	med	å	svare	på	spørsmål	du	måtte	ha	om	Worldcoin.	Disse	Orb-operatørene	har	fått	opplæring	i	og	har
kunnskap	om	Worldcoin.	Vi	har	imidlertid	ingen	kontroll	over	og	fraskriver	oss	alt	ansvar	for	det	de	sier	eller	hvordan	de	oppfører	seg.
Orb-operatører	er	ikke	agenter	for	eller	ansatte	hos	Worldcoin	på	noen	måte.	Enhver	innsats,	funksjon,	prosess,	retningslinje,	standard
eller	andre	tiltak	som	Worldcoin	påtar	seg	for	brukernes	interesse,	indikerer	ikke	et	ansettelsesforhold	eller	et	agentforhold	til	en	Orb-
operatør.

Våre	rettigheter	til	innhold	oppgitt	av	deg	Som	et	medlem	av	Worldcoin-fellesskapet	kan	du	legge	ut	meldinger,	opplysninger,	bilder,
videoer	eller	annet	innhold	(«brukerinnhold»)	på	oppslagstavler,	blogger,	sosiale	mediekontoer	eid	av	Worldcoin	og	diverse	andre
offentlig	tilgjengelige	lokasjoner	på	tjenestene.	Vi	kan	være	vert	for	disse	foraene,	eller	en	tredjeparts	tjenesteleverandører	kan	være	det
på	våre	vegne.	Du	er	ansvarlig	for	alt	brukerinnhold	du	sender	inn,	laster	opp,	legger	ut	eller	lagrer	gjennom	tjenestene.	Du	må	oppgi	alle
påkrevde	og	passende	advarsler,	informasjon	og	offentliggjøringer	angående	ditt	brukerinnhold.	Vi	er	ikke	ansvarlige	for	noe
brukerinnhold	du	sender	inn	gjennom	tjenestene.



Ved	å	sende	inn	brukerinnhold	til	oss,	erklærer	du	at	du	har	alle	nødvendige	rettigheter	til	brukerinnholdet	og	du	gir	oss	derved	en
evigvarende,	verdensomspennende,	ikke-eksklusiv,	royalty-fri,	viderelisensierbar	og	overførbar	lisens	til	oss	for	å	bruke,	reprodusere,
distribuere,	forberede	avledende	verker	fra,	modifisere,	vise	og	fremføre	alt	eller	deler	av	brukerinnholdet	i	sammenheng	med
Worldcoin-markedsføring	og	kampanjer	og	for	noe	annet	legitimt	forretningsformål	relatert	til	tjenestene.	Vi	kan	videredistribuere	deler
av	eller	alt	av	og	avledende	verker	fra	ditt	brukerinnhold	i	ethvert	medieformat	og	gjennom	enhver	mediekanal	vi	velger.	Du	gir	også
Worldcoin	og	andre	brukere	en	ikke-eksklusiv	lisens	til	å	bruke,	få	tilgang	til,	reprodusere,	distribuere,	endre	og	vise,	og	fremføre	ditt
brukerinnhold	gjennom	tjenestene.

Du	samtykker	til	å	ikke	bruke,	eller	tillate	noen	tredjepart	å	bruke	tjenestene	til	å	legge	ut	eller	overføre	noe	brukerinnhold	som:	(a)	er
nedsettende	eller	ærekrenkende,	eller	som	offentliggjør	private	eller	personlige	saker	angående	noen	person;	(b)	er	upassende,
obskønt,	pornografisk,	trakasserende,	truende,	misbrukende,	hatefullt,	rase-	eller	etnisk	støtende;	oppfordrer	til	atferd	som	kan	regnes
som	en	forbrytelse,	fremme	sivilt	ansvar	eller	bryte	noen	lov,	eller	som	ellers	er	upassende;	(c)	ville	bryte	andres	intellektuelle
eiendomsretter,	inkludert	uautorisert	tekst,	bilder	eller	programmer	med	opphavsrett,	handelshemmeligheter	eller	annen	konfidensiell
proprietær	informasjon,	eller	varemerker	eller	tjenestemerker	brukt	på	en	krenkende	måte;	eller	(d)	urimelig	forstyrrer	noen	annen
Worldcoin-brukers	bruk	av	tjenestene.	Du	erklærer	for	oss	at	du	legger	ut	brukerinnhold	på	tjenestene	frivillig;	følgelig	at	det	å	legge	ut
brukerinnhold	ikke	skaper	et	arbeidsgiver-ansattforhold	mellom	deg	og	oss.	Du	kan	ikke	kopiere	eller	bruke	e-postadresser,
mobiltelefonnumre,	saldoer,	brukernavn	eller	noen	andre	personlige	opplysninger	om	andre	Worldcoin-brukere	uten	deres	tillatelse.
Uønskede	e-poster,	postsendinger,	telefonsamtaler	eller	annen	kommunikasjon	til	andre	Worldcoin-brukere	gjennom	tjenestene	eller	i
noen	annen	kanal	er	forbudt.

Ytterligere	vilkår.	Ytterligere	vilkår	og	betingelser	kan	gjelde	for	spesifikke	applikasjoner,	innhold,	funksjoner	eller	deler	av	tjenestene,
og	alle	slike	ytterligere	vilkår	og	betingelser	vi	oppgir	til	deg	vil	utgjøre	en	del	av	disse	vilkårene.

Tilgang.	For	å	få	tilgang	til	tjenestene	trenger	du	en	datamaskin	eller	en	mobiltelefon	som	er	kompatibel	med	programvaren	vår	og	i
stand	til	å	få	tilgang	til	Internett.Vår	evne	til	å	tilby	tjenestene	til	deg	avhenger	av	kvaliteten	av	på	våre	og	dine	forbindelser	til	Internett
og	mobilnettverk,	påliteligheten	av	enhetene	dine	og	andre	omstendigheter	utenfor	din	og	vår	kontroll.	Vi	er	ikke	ansvarlige	for	noen	tap
du	lider	hvis	din	eller	vår	tilgang	til	Internett	blir	avbrutt.

Bruk	av	tjenestene	med	den	mobile	enheten	din.	Tjenestene	kan	være	tilgjengelige	for	deg	via	en	kompatibel	mobilenhet,	og	for	å	få
tilgang	til	visse	funksjoner	kan	du	være	pålagt	å	laste	ned,	installere	og	vedlikeholde	Worldcoin-mobilappen	(«appen»).	Å	få	tilgang	til
tjenestene	Du	samtykker	i	at	du	er	enensvarlig	for	å	oppfylle	disse	kravene,	betale	eventuelle	nødvendige	gebyrer,	installere
programvareoppdateringer	og	overholde	vilkårene	i	avtalen	med	din	leverandør	av	mobil-	og	telekommunikasjon.	VI	GIR	INGEN
UTTRYKTE,	LOVBESTEMTE	ELLER	UNDERFORSTÅTTE	GARANTIER	ELLER	REPRESENTASJONER	AV	NOE	SLAG	MED	HENSYN	TIL:	(A)
TILGJENGELIGHETEN	AV	TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER	FRA	DIN	LEVERANDØR	OG	TILGANG	TIL	TJENESTENE	NÅR	SOM
HELST	ELLER	FRA	HVOR	SOM	HELST;	(B)	EVENTUELLE	TAP,	SKADER	ELLER	ANDRE	SIKKERHETSINNTRENGINGER	AV
TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTENE;	ELLER	(C)	ENHVER	OFFENTLIGGJØRING	AV	DINE	OPPLYSNINGER	TIL	TREDJEPARTER	AV
DIN	TELEKOMMUNIKASJONSLEVERANDØR,	ELLER	UNNLATELSE	AV	Å	OVERFØRE	OPPLYSNINGER,	KOMMUNIKASJON	ELLER
INNSTILLINGER	KNYTTET	TIL	WORLDCOIN-TJENESTER.

Intellektuelle	eiendomsrettigheter.	Vår	programvare,	tjenestene,	innholdet,	Worldcoin-merkene	(som	definert	nedenfor)	og	designen,
utvalget	og	arrangementet	av	innholdet	i	tjenestene	(«Worldcoin	IP»)	er	beskyttet	av	opphavsrett,	varemerke,	patent	og	andre
intellektuelle	eiendomsrettigheter	og	lovene	i	USA	og	andre	gjeldende	land.	Du	samtykker	til	å	følge	alle	gjeldende	intellektuelle
eiendomsrettigheter	og	lover,	samt	alle	varemerke-	eller	opphavsrettvarsler	eller	begrensninger	som	finnes	i	avtalen	eller	tjenestene.	Du
kan	ikke	fjerne	noen	opphavsrett-,	noe	varemerke-	eller	annet	proprietært	varsel	som	finnes	i	Worldcoin	IP.	Underlagt	din	overholdelse
av	disse	vilkårene,	gir	vi	deg	en	begrenset,	opphevbar,	ikke-eksklusiv,	ikke-overførbar	lisens	til	Worldcoin	IP,	kun	for	formålene	godkjent
av	oss.	Enhver	annen	bruk	av	Worldcoin	IP	er	uttrykkelig	forbudt	og	alle	andre	rettigheter,	tittel	og	interesse	i	Worldcoin	IP	vil	forbli
eksklusivt	Worldcoins	eiendom.	Du	har	forbud	mot	å	modifisere,	kopiere,	vise,	distribuere,	overføre,	publisere,	selge,	lisensiere,	opprette
avledende	verker	fra,	eller	bruke	noen	deler	av	Worldcoin	IP	for	kommersielle	eller	offentlige	formål	uten	vår	skriftlige	tillatelse	eller
som	uttrykkelig	tillat	av	gjeldende	lovgivning.

Varemerker.	Tools	for	Humanity	Corporation-navnet,	Worldcoin-navnet	og	-designen,	«Seven	Hands»-logoen	og	alle	relaterte	logoer	og
slagord	er	varemerker	eller	tjenestemerker	eid	av	Tools	for	Humanity	Corporation	(«Worldcoin-merker»).	Du	kan	ikke	kopiere,	imitere



eller	bruke	Worldcoin-merkene,	helt	eller	delvis,	uten	vår	skriftlige	tillatelse.	Alle	andre	varemerker,	navn	eller	logoer	nevnt	i
sammenheng	med	tjenestene	er	eiendommen	til	deres	respektive	eiere	og	du	kan	ikke	kopiere,	imitere	eller	bruke	dem,	i	sin	helhet	eller
delvis,	uten	skriftlig	tillatelse	fra	den	gjeldende	varemerkeeieren.	Inkluderingen	av	noen	andres	merker	i	tjenestene	utgjør	ikke	en
godkjenning	eller	anbefaling	fra	oss.

Klager	og	DMCA-tilbaketrekninger.	Hvis	du	mener	at	ditt	varemerke	eller	verk	med	opphavsrett	blir	krenket	av	vårt	innhold	eller
brukerinnhold	på	tjenestene	eller	på	annen	måte	blir	publisert	på	en	måte	som	foreslår	noen	godkjenning	av	eller	tilknytning	til
Worldcoin,	send	en	e-post	til	oss	på	hello@worldcoin.org	med	emnelinjen	«[Varemerke/Opphavsrett]-klage»,	avhengig	av	hva	tilfellet
måtte	være.	For	at	din	klage	skal	være	effektiv	og	for	at	vi	skal	kunne	utføre	tiltak	under	Digital	Millennium	Copyright	Act	(«DMCA»)	må
du	følge	alle	DMCA-krav	ved	å	inkludere	følgende	informasjon	i	e-posten	din:

Klar	identifisering	av	verket	eller	merket	med	opphavsrett	som	påstås	å	være	krenket,	inkludert
opphavsrettighetsregistreringsnummeret	hvis	verket	er	registrert;

Identifisering	av	verket	eller	merket	som	påstås	å	være	krenkende	og	som	du	vil	ha	fjernet;

URL-en	eller	annen	klar	direksjon	for	å	gjøre	oss	i	stand	til	å	lokalisere	det	påståtte	krenkende	innholdet;

Din	e-postadresse,	postadresse	og	telefonnummer;	og

En	signert	erklæring	som	at	du	mener	i	god	tro	at	innholdet	er	krenkende,	at	informasjonen	du	oppgir	er	korrekt	og	at	du	er
eieren	eller	autorisert	til	å	representere	eieren	av	innholdet.

Du	bør	også	være	oppmerksom	på	at	under	Avsnitt	512(f)	av	DMCA,	kan	enhver	person	som	med	viten	og	vilje	sender	varsler	om
krenking	uten	meritt	være	ansvarlig	for	erstatninger,	så	ikke	gjør	noen	falske	krav.	Vi	kan	dele	enhver	informasjon	eller	korrespondanse
du	oppgir	til	oss	med	tredjeparter,	inkludert	personen	som	lastet	opp	det	påstått	krenkende	materialet	på	tjenesten.

Når	vi	mottar	et	bona	fide	krenkingsvarsel,	er	våre	retningslinjer	å:	(a)	umiddelbart	fjerne	eller	deaktivere	tilgang	til	det	krenkende
innholdet;	(b)	varsle	personen	som	lastet	opp	det	krenkende	materialet	som	vi	har	fjernet	eller	deaktivert	tilgang	til	materialet;	og	(c)	for
gjentatte	lovbrytere,	avslutte	den	personens	tilgang	til	tjenestene.	Hvis	vi	mottar	en	kontravarsel	fra	en	slik	person,	kan	vi	sende	en	kopi
av	kontravarselet	til	deg,	som	forklarer	at	vi	kan	gjenopprette	det	fjernede	materialet	eller	avslutte	deaktiveringen	av	det	om	10
virkedager.	Med	mindre	du	fremmer	en	handling	som	søker	en	rettsordre	mot	oss	eller	mot	personen	som	lastet	opp	innholdet,	vil	vi
gjenopprette	tilgang	til	det	fjernede	materialet	i	10	til	14	virkedager	eller	mer	etter	mottak	av	kontravarselet,	etter	vårt	skjønn.

FRASKRIVNING	AV	GARANTIER.	DIN	BRUK	AV	TJENESTENE	ER	PÅ	DIN	EGEN	RISIKO.	TJENESTENE,	INNHOLDET	OG	ALL	ANNEN
WORLDCOIN	IP	ER	LEVERT	PÅ	ET	«SOM	DET	ER»-	OG	«SOM	TILGJENGELIG»-GRUNNLAG	UTEN	NOEN	ERKLÆRING	ELLER	GARANTI,
ENTEN	UTTRYKT,	UNDERFORSTÅTT	ELLER	LOVPÅLAGT.	I	DEN	MAKSIMALE	UTSTREKNING	TILLATT	AV	GJELDENDE	LOV,
FRASKRIVER	WORLDCOIN	SEG	SPESIFIKT	ALLE	UNDERFORSTÅTTE	GARANTIER	FOR	TITTEL,	SALGBARHET,	EGNETHET	FOR	ET
SPESIFIKT	FORMÅL,	ELLER	IKKE-KRENKING	NÅR	DET	GJELDER	FUNKSJONENE,	INNHOLDET	ELLER	ANNEN	WORLDCOIN-IP	SOM
TJENESTENE	INNEHOLDER.	ENKELTE	JURISDIKSJON	TILLATER	IKKE	EKSKLUSJONEN	AV	UNDERFORSTÅTTE	GARANTIER,	SÅ
EKSKLUSJONENE	OVENFOR	VIL	KANSKJE	IKKE	GJELDE	FOR	DEG.	VI	GODKJENNER,	GARANTERER	ELLER	PÅTAR	OSS	IKKE
ANSVARLIGHET	FOR	NOEN	ANNONSER,	TILBUD	ELLER	UTTALELSER	GJORT	AV	TREDJEPARTER,	INKLUDERT	ANDRE	WORLDCOIN-
BRUKERE	MED	HENSYN	TIL	TJENESTENE.

WORLDCOIN	GIR	INGEN	ERKLÆRINGER	ELLER	GARANTIER	OM	AT	(A)	TILGANG	TIL	ALLE	ELLER	DELER	AV	TJENESTENE	VIL	VÆRE
KONTINUERLIGE,	UAVBRUTTE,	BETIMELIGE,	SIKRE	ELLER	FEILFRIE;	(B)	AT	TJENESTENE	ELLER	INNHOLDET	ER	NØYAKTIG,
FULLSTENDIG,	PÅLITELIG	ELLER	GJELDENDE;	(C)	AT	TJENESTENE	ER	FRIE	FOR	VIRUS	ELLER	ANDRE	SKADELIGE	KOMPONENTER;
ELLER	(D)	AT	TJENESTENE	ELLER	INNHOLDET	VIL	OPPFYLLE	DINE	KRAV,	BEHOV	ELLER	FORVENTNINGER.

I	TILLEGG	GIR	WORLDCOIN	INGEN	ERKLÆRINGER	ELLER	GARANTIER	MED	HENSYN	TIL	LOVLIGHETEN	AV	TJENESTENE	FOR	NOE
BRUKSTILFELLE	ELLER	AT	TJENESTENE	VIL	OPPFYLLE	NOEN	FORSKRIFTSMESSIGE	ELLER	SAMSVARSBEHOV.	DU	ER
ENEANSVARLIG	FOR	Å	AVGJØRE	OG	OVERHOLDE	ALLE	JURIDISKE	OG	FORSKRIFTSMESSIGE	BEGRENSNINGER	OG	KRAV	SOM	KAN
STYRE	DIN	BRUK	AV	TJENESTENE.	MED	UNNTAK	AV	DE	UTTRYKTE	UTTALELSENE	FREMSATT	I	DISSE	VILKÅRENE,	ANERKJENNER



OG	GODTAR	DU	HERVED	AV	DU	IKKE	HAR	STØTTET	DEG	PÅ	NOEN	ANNEN	UTTALELSE	ELLER	FORSTÅELSE,	ENTEN	SKRIFTLIG
ELLER	MUNTLIG,	MED	HENSYN	TIL	DIN	TILGANG	TIL	OG	BRUK	AV	TJENESTENE.

WORLDCOIN	HANDLER	IKKE	OG	KAN	IKKE	HANDLE	SOM	DIN	RÅDGIVER	MED	HENSYN	TIL	NOEN	FINANSIELLE,	JURIDISKE
INVESTERINGS-	ELLER	SKATTESAKER.	ETHVERT	INNHOLD	LEVERT	AV	WORLDCOIN	ER	KUN	FOR	GENERELL	INFORMASJON	OG	DU
ER	ENEANSVARLIG	FOR	Å	AVGJØRE	HVORVIDT	DU	SKAL	BRUKE	TJENESTENE	ELLER	IKKE.	DU	ANERKJENNER	AT	Å	OMSETTE,
BRUKE	OG	HOLDE	DIGITALE	VALUTAER	ER	I	SAKENS	NATUR	RISIKABELT.	DU	KAN	MISTE	ALLE	MIDLENE	I	DIN	DIGITALE
VALUTALOMMEBOK.	DU	ANERKJENNER	AT	TJENESTEN	KAN	VÆRE	UNDERLAGT	EKSPORTBEGRENSNINGER	OG	ØKONOMISKE
SANKSJONER	PÅLAGT	AV	AMERIKANSK	LOV.

ANSVARSBEGRENSNING	Iden	utstrekning	tillatt	av	lov,	samtykker	du	til	at	i	ingen	omstendigheter	vil	vi	eller	noen	av	våre	tillitsvalgte,
styremedlemmer,	ansatte,	kontraktører,	agenter,	tilknyttede	selskaper	eller	datterselskaper	(«Worldcoin-partene»)	være	ansvarlige
overfor	deg	for	noen	indirekte,	straffemessige,	tilfeldige,	spesielle,	følgeskader	eller	eksemplariske	erstatninger,	inkludert	erstatninger
for	tap	av	profitt,	godvilje,	bruk,	opplysninger	eller	annen	immateriell	eiendom,	enten	slikt	ansvar	er	hevdet	på	grunnlag	av	tort	eller	på
annen	måte,	og	uavhengig	av	hvorvidt	Worldcoin-partene	har	blitt	gjort	oppmerksomme	på	muligheten	for	at	slike	erstatninger	kan
oppstå	ut	av	eller	i	sammenheng	med:	(a)	din	bruk	av	eller	manglende	evne	til	å	bruke	tjenestene,	dine	støttede	valutaer	eller	Worldcoin-
nettverket;	(b)	utilgjengelighet	eller	avslutning	av	tjenestene;	(c)	eventuell	hacking,	tukling,	uautorisert	tilgang	til	eller	endring	av	noen
transaksjon	eller	dine	opplysninger;	(d)	noen	transaksjon	eller	avtale	inngått	i	av	deg	med	noen	tredjepart	gjennom	tjenestene;	(e)	noen
aktiviteter	eller	kommunikasjon	fra	tredjeparter;	(f)	handlingene	til	Orb-operatører;	(g)	noe	tap	av	verdien	av	noen	støttet	valuta;	(h)	noe
tredjeparts	innhold	du	har	fått	tilgang	til	på	eller	gjennom	tjenestene;	(i)	feil,	feiltakelser	eller	unøyaktigheter	i	vårt	innhold;	(j)	personlig
skade	eller	skade	på	eiendom	av	noen	som	helst	art	som	resulterer	fra	noen	tilgang	til	eller	bruk	av	tjenestene;	(k)	virus,	trojanske
hester	eller	liknende	som	kan	bli	overført	til	eller	gjennom	tjenestene;	eller	(l)	den	ærekrenkende,	støtende	eller	ulovlige	atferden	til	en
tredjepart.	Denne	ansvarsbegrensningen	vil	gjelde	enten	erstatningene	oppstår	fra	bruk	eller	misbruk	av,	eller	avhengighet	av	Worldcoin
eller	tjenestene,	til	tross	for	noen	svikt	i	vesentlig	formål	for	noe	begrenset	rettsmiddel	og	i	den	største	utstrekning	tillatt	av	gjeldende
lovgivning.

Ikke	i	noen	omstendigheter	vil	Worldcoin-partene	være	ansvarlig	overfor	deg	for	noen	direkte	krav,	rettsshandlinger,	ansvar,
forpliktelser,	skader,	tap	eller	kostnader	for	et	beløp	som	overstiger	USD	100,00.	Hvis	du	ikke	er	tilfreds	med	tjenestene,	samtykker	du
til	at	ditt	eneste	og	eksklusive	rettsmiddel	vil	være	at	du	avslutter	din	bruk	av	tjenestene.	Denne	ansvarsbegrensningen	vil	gjelde	i	den
største	utstrekning	tillatt	av	gjeldende	lovgivning.	Enkelte	jurisdiksjoner	tillater	ikke	eksklusjonen	av	visse	garantier	eller	begrensningen
eller	eksklusjonen	av	visse	ansvar	og	erstatninger.	Følgelig	vil	enkelte	av	fraskrivelsene	og	begrensningene	fremsatt	i	disse	vilkårene
kanskje	ikke	gjelde	for	deg.

Frigivelse	og	skadesløsholdelse.	Du	samtykker	i	å	forsvare,	skadesløsholde	og	holde	skadefri	Worldcoin-partene	fra	og	mot	alle	krav,
skader,	kostnader,	ansvar,	rimelige	advokatgebyrer	og	utgifter	brakt	mot	en	Worldcoin-part	av	noen	tredjepart	som	oppstår	fra	eller
relatert	til:	(a)	din	bruk	av	tjenestene;	(b)	ditt	brudd	på	disse	vilkårene;	(c)	ditt	brudd	på	noen	rettigheter	til	en	annen	person;	(d)	din
atferd	i	sammenheng	med	tjenestene;	eller	(e)	din	bruk	av	WLD,	eventuelle	støttede	valutaer	eller	Worldcoin-nettverket.	Enkelte
jurisdiksjoner	begrenser	forbrukerskadesløsholdelse,	så	noen	eller	alle	skadesløsholdelsesbestemmelsene	i	denne	paragrafen	vil
kanskje	ikke	gjelde	for	deg.	Hvis	du	er	forpliktet	til	å	skadesløsholde	noen	av	Worldcoin-partene,	forbeholder	vi	oss	retten,	etter	vårt
eget	skjønn,	til	å	kontrollere	enhver	handling	eller	rettsprosess	og	å	avgjøre	hvorvidt	vi	skal	inngå	forlik	og	på	hvilke	vilkår.

HVIS	DU	ER	BOSATT	I	CALIFORNIA,	frasier	du	deg	fordelene	og	beskyttelsene	fra	California	Civil	Code	§	1542,	som	oppgir:	«[en]
generell	frigivelse	strekker	seg	ikke	til	krav	som	kreditoren	eller	den	frigivende	parten	ikke	vet	om	eller	mistenker	å	eksistere	i	hans	eller
hennes	favør	på	tidspunktet	for	utførelsen	av	frigivelsen	og	at,	hvis	kjent	av	ham	eller	henne,	ville	ha	vesentlig	påvirket	hans	eller
hennes	forlik	med	debitoren	eller	den	frigivende	parten».

Styrende	lov.	Du	samtykker	til	at	lovene	i	delstaten	California,	uten	hensyn	til	prinsipper	for	lovkonflikter,	styrer	disse	vilkårene	og
enhver	tvist	mellom	deg	og	oss.	Du	samtykker	videre	til	at	tjenesten	vil	anses	å	være	basert	ene	og	alene	i	delstaten	California,	og	at
selv	om	tjenestene	kan	være	tilgjengelig	i	andre	jurisdiksjoner,	fremmer	deres	tilgjengelighet	ikke	generell	eller	spesifikk	personlig
jurisdiksjon	i	noe	forum	utenfor	delstaten	California.

TVISTELØSNING,	VOLDGIFT	OG	FRASKRIVELSE	AV	GRUPPESØKSMÅL.



LES	FØLGENDE	PARAGRAFER	GRUNDIG.	DE	KREVER	AT	DU	LØSER	TVISTER	MED	WORLDCOIN	GJENNOM	INDIVIDUELL	VOLDGIFT
FORAN	EN	ENKELT	VOLDGIFTSMANN,	OG	IKKE	SOM	ET	MEDLEM	AV	ET	GRUPPESØKSMÅL.	VOLDGIFT	FORHINDRER	DEG	FRA	Å
SAKSØKE	OSS	I	DOMSTOLEN	ELLER	FRA	Å	HA	EN	JURYRETTSSAK,	SELV	OM	DU	KAN	BRINGE	EN	TVIST	MOT	OSS	I	EN	LAVERE
DOMSTOL	HVIS	DU	KVALIFISERER.

Vi	vil	benytte	våre	beste	anstrengelser	for	å	løse	eventuelle	potensielle	tvister	gjennom	uformelle	god	tro-forhandlinger.	Hvis	en
potensiell	tvist	oppstår,	må	du	kontakte	oss	ved	å	sende	en	e-post	til	hello@worldcoin.org	slik	at	vi	kan	forsøke	å	løse	den	uten	å	ty	til
formell	tvisteløsning.	Hvis	vi	ikke	er	i	stand	til	å	nå	en	uformell	løsning	innen	60	dager	etter	e-posten	din	og	du	velger	å	fremme	et
føderalt	eller	statlig	lovpålagt	krav;	sivilrettskrav,	krav	basert	i	kontrakt,	tort,	bedrageri,	feilrepresentasjon	eller	noen	annen	juridisk	teori
eller	noen	annen	formell	prosess	som	oppstår	fra	eller	relatert	til	disse	vilkårene,	innholdet	eller	tjenestene	(hver,	en	«tvist»),	samtykker
du	i	å	løse	tvisten	gjennom	bindende	voldgift,	på	en	individuell	basis	i	henhold	til	følgende	vilkår	(samlet,	«voldgiftsavtalen»):

Voldgift	vil	utføres	sikkert	av	en	enkelt	voldgiftsmann	i	samsvar	med	JAMS	Streamlined	Arbitration	Rules,	med	mindre	beløpet
på	din	aggregerte	tvist	er	på	USD	250	000	eller	mer,	i	hvilket	tilfelle	JAMS	Comprehensive	Arbitration	Rules	vil	gjelde;

Voldgift	vil	skje	i	San	Francisco,	California,	med	mindre	du	og	vi	begge	samtykker	i	å	utføre	den	et	annet	sted.

Voldgiftsmannen	vil	bruke	gjeldende	begrensningslover	og	all	annen	substantiv	lovgivning	i	samsvar	med	Federal	Arbitration
Act,	9	U.S.C	§§	1	til	og	med	16,	og	vil	overholde	privilegiekrav	anerkjent	av	gjeldende	lovgivning;

De	statlige	eller	føderale	domstolene	i	San	Francisco	County,	California	vil	ha	eksklusiv	jurisdiksjon	over	alle	anker	på	en
voldgiftsdom	og	over	enhver	tvist	mellom	partene	ikke	underlagt	voldgift;

I	enhver	voldgift	vil	partene	ikke	søke	oppdagelse	fra	hverandre	og	voldgiftsmannen	vil	ikke	tillate	parter	å	engasjere	seg	i
oppdagelse;	hver	part	vil	i	stedet	offentliggjøre	bevisene	som	støtter	deres	posisjoner	på	tidspunkt	og	dato	begge	kan	bli	enige
om	før	den	endelige	voldgiftshøringen;

Denne	voldgiftsavtalen	dekker	håndhevbarheten,	opphevbarheten,	omfanget	og	gyldigheten	til	voldgiftsavtalen	eller	noen	del	av
voldgiftsavtalen	og	alle	andre	tvister	som	oppstår	fra	eller	relatert	til	tolkningen	eller	gyldigheten	av	voldgiftsavtalen;	og	alle
slike	saker	vil	bli	avgjort	av	voldgiftsmannen	og	ikke	av	en	domstol	eller	dommer;

Hvis	voldgiftsmannen	eller	voldgiftsadministrator	pålegger	innsendelsergebyrer	eller	andre	administrative	kostnader	på	deg,	vil
vi	betale	deg	tilbake,	ved	forespørsel,	i	den	utstrekning	slike	gebyrer	eller	kostnader	ville	overstige	det	som	du	ellers	ville	måtte
betale	om	du	i	stedet	førte	saken	i	en	domstol.	Vi	vil	også	betale	ytterligere	gebyrer	eller	kostnader	hvis	påkrevd	å	gjøre	dette
under	voldgiftsadministratorens	regler	eller	gjeldende	lovgivning;

På	forespørsel	fra	en	av	partene,	vil	alle	voldgiftsprosesser	utføres	i	største	mulige	hemmelighet	og,	i	slikt	tilfelle,	vil	alle
dokumenter,	vitnemål	og	oppføringer	bli	mottatt,	hørt	og	opprettholdt	av	voldgiftsmannen	i	hemmelighet	under	forsegling,
tilgjengelig	for	inspeksjon	kun	av	partene,	deres	respektive	advokater	og	deres	respektive	eksperter,	konsulenter	eller	vitner
som	har	samtykket	til,	på	forhånd	og	skriftlig,	å	motta	all	slik	informasjon	som	konfidensiell	til	å	bli	brukt	kun	for	formålene	for
voldgiften;

Annet	enn	klasseprosedyrer	og	rettsmidler	diskutert	i	denne	voldgiftsavtalen,	har	voldgiftsmannen	autoriteten	til	å	gi	ethvert
rettsmiddel	som	ellers	ville	være	tilgjengelig	i	en	domstol;

Enhver	kjennelse	om	dom	gitt	av	voldgiftsmannen	kan	bli	fremlagt	i	enhver	domstol	i	kompetent	jurisdiksjon;	og

Hvis	kravet	om	voldgift	eller	forbudet	mot	klassesøksmålet	og	andre	tvister	brakt	på	vegne	av	tredjeparter	som	er	del	av	denne
voldgiftsavtalen	ikke	kan	håndheves,	vil	kun	bestemmelsene	som	ikke	kan	håndheves	anses	for	å	ha	blitt	fjernet	fra	disse
vilkårene	og	alle	gjenværende	forpliktelser	i	disse	vilkårene	skal	fortsette	i	full	kraft	og	effekt.

30-dagers	rett	til	avmelding.	Du	har	rett	til	å	melde	deg	av	og	ikke	være	bundet	av	denne	voldgiftsavtalen	ved	å	sende	en	e-post	fra
adressen	du	brukte	til	å	sette	opp	applikasjonen	din	med	emnelinjen:	«AVMELDING	FRA	VOLDGIFT	OG	FRASKRIVELSE	AV
KLASSESØKSMÅL».	Du	må	sende	denne	e-posten	innen	30	dager	etter	å	ha	samtykket	til	disse	vilkårene,	ellers	vil	du	være	bundet	til	å
løse	tvister	ved	voldgift	i	samsvar	med	vilkårene	i	denne	voldgiftsavtalen.	Hvis	du	melder	deg	av	fra	denne	voldgiftsavtalen,	vil
Worldcoin	heller	ikke	være	bundet	av	dens	vilkår.



Endringer	til	denne	voldgiftsavtalen.	Vi	vil	gi	deg	30	dagers	varsel	om	noen	endringer	til	delen	i	disse	vilkårene	med	tittelen
«Tvisteløsning,	voldgift	og	fraskrivelse	av	klassesøksmål»	ved	varsel	til	deg,	og	endringene	vil	bli	effektive	30	dager	etter	at	du	mottar
varsel	fra	oss.	Endringer	til	delen	Tvisteløsning,	voldgift	og	fraskrivelse	av	klassesøksmål	vil	ellers	gjelde	prospektivt	kun	for	tvister
som	oppstår	etter	den	30.	dagen.	Hvis	en	domstol	eller	voldgiftsmann	avgjør	at	endringene	i	denne	delen	ikke	kan	håndheves	eller	er
gyldige,	vil	endringene	bli	trukket	ut	fra	disse	vilkårene	og	domstolen	eller	voldgiftsmannen	vil	bruke	vilkårene	i	den	første
voldgiftsavtalen	i	effekt	etter	at	du	begynte	å	bruke	tjenestene.	Du	kan	utøve	din	rett	til	å	melde	deg	av	de	nye	voldgiftsavtalevilkårene
ved	å	følge	prosedyrene	fremsatt	i	delen	ovenfor,	med	tittel	«30	dagers	rett	til	avmelding»

Denne	voldgiftsavtalen	vil	overleve	avslutningen	av	disse	vilkårene	og	din	bruk	av	tjenestene.

Til	tross	for	noe	i	denne	voldgiftsavtalen	som	sier	det	motsatte,	kan	hver	av	partene	fremme	et	søksmål	kun	for	en	forbudskjennelse	for
å	stoppe	uautorisert	bruk	eller	misbruk	av	tjenestene,	eller	krenkelse	av	intellektuelle	eiendomsrettigheter	(for	eksempel	varemerke,
handelshemmelighet,	opphavsrett	eller	patentrettigheter)	uten	å	først	engasjere	seg	i	voldgift	eller	den	uformelle
tvisteløsningsprosessen	beskrevet	ovenfor.

Ingen	fraskrivelse,	ugyldighet,	ikke-overdragbarhet.	Vår	unnlatelse	av	å	håndheve	en	bestemmelse	er	ikke	en	fraskrivelse	av	vår	rett	til
å	gjøre	det	senere.	Hvis	en	bestemmelse	ikke	kan	håndheves,	vil	de	gjenværende	bestemmelsene	i	disse	vilkårene	forbli	i	full	kraft	og	et
håndhevbart	begrep	vil	bli	erstattet	som	reflekterer	vår	hensikt	så	nært	som	mulig.	Du	kan	ikke	overdra	noen	av	dine	rettigheter	under
disse	vilkårene,	og	ethvert	slikt	forsøk	vil	være	ugyldig.	Worldcoin	kan	overdra	sine	rettigheter	til	ethvert	av	sine	tilknyttede	selskaper
eller	datterselskaper,	eller	til	enhver	etterfølger	av	enhver	virksomhet	som	er	tilknyttet	tjenestene.

Hele	avtalen	Disse	vilkårene	utgjør	den	fullstendige	og	eksklusive	uttalelsen	i	avtalen	mellom	deg	og	Worldcoin	med	hensyn	til
tjenestene	og	erstatter	alle	tidligere	og	samtidige	forståelser,	avtaler,	erklæringer	og	garantier,	både	skriftlige	og	muntlige,	som	angår
tjenestene.	Deloverskrifter	i	disse	vilkårene	er	kun	for	bekvemmelighet	og	vil	ikke	styre	meningen	eller	tolkningen	av	noen
bestemmelse.

Endringer	Vi	kan	endre	eller	modifisere	disse	vilkårene	ved	å	varsle	deg,	og	de	reviderte	vilkårene	vil	være	effektive	på	dette	tidspunktet.
Hvis	du	ikke	samtykker	til	noen	slik	modifikasjon,	er	ditt	eneste	og	eksklusive	rettsmiddel	å	avslutte	din	bruk	av	tjenestene.	Du
samtykker	til	at	vi	ikke	vil	være	ansvarlige	overfor	deg	eller	noen	tredjepart	for	noen	modifisering	eller	avslutning	av	tjenestene,	eller
suspensjon	eller	avslutning	av	din	tilgang	til	tjenestene,	bortsett	fra	i	den	utstrekning	ellers	uttrykkelig	fremsatt	i	disse	vilkårene.

Overlevelse.	Alle	bestemmelsene	i	disse	vilkårene	angående	suspensjon	eller	avslutning,	gjeld	skyldt	til	Worldcoin,	generell	bruk	av
tjenestene,	tvister	med	Worldcoin	samt	bestemmelser	som	fra	sin	art	forlenges	utenfor	utløpet	eller	avslutningen	av	disse	vilkårene,	vil
overleve	avslutningen	eller	utløpet	av	disse	vilkårene.

Partenes	relasjon.	Ingenting	i	disse	vilkårene	vil	anses	eller	er	tiltenkt	å	skulle	anses,	og	vil	heller	ikke	forårsake	at	du	og	Worldcoin	vil
behandles	som	partnere,	joint-venturers	eller	på	annen	måte	som	felles	tilknyttede	for	profitt,	og	hverken	du	eller	Worldcoin	vil	bli
behandlet	som	agenten	for	den	andre.	Dette	inkluderer	det	faktum	at	ingenting	i	disse	vilkårene	etablerer	eller	er	tiltenkt	å	etablere	noe
ansettelsesforhold	mellom	deg	og	Worldcoin.

Ingen	profesjonelle	råd	eller	finansielle	plikter.	Alt	innhold	levert	av	oss	er	kun	for	informasjonsformål	og	skal	ikke	tolkes	som
profesjonelle	råd.	Du	bør	ikke	foreta,	eller	unngå	å	foreta,	noen	handling	basert	på	noen	informasjon	som	finnes	i	tjenestene.	Før	du
foretar	noen	økonomiske,	juridiske	eller	andre	avgjørelser	som	involverer	tjenestene	eller	eventuelle	støttede	valutaer,	bør	du	søke
uavhengig	profesjonelt	råd	fra	en	enkeltperson	som	er	lisensiert	og	kvalifisert	i	området	slikt	råd	ville	være	passende	for.	Disse
vilkårene	er	ikke	tiltenkt	å,	og	oppretter	eller	pålegger	ikke	noen	finansielle	plikter	på	oss.	I	den	største	mulige	utstrekning	tillatt	av	lov,
anerkjenner	og	samtykker	du	til	at	vi	ikke	skylder	noen	finansielle	plikter	eller	ansvar	til	deg	eller	noen	annen	part	og	at	i	den	utstrekning
slike	plikter	eller	ansvar	kan	eksistere	ved	lov	eller	i	egenkapital,	er	disse	pliktene	og	ansvarene	herved	ugjenkallelig	frasagt,	fraskrevet
og	eliminert.	Du	samtykker	videre	til	at	de	eneste	pliktene	og	forpliktelsene	vi	skylder	deg	er	de	uttrykkelig	fremsatt	i	disse	vilkårene.

Skatter.	Det	er	ditt	ansvar	å	avgjøre	hvilke,	hvis	noen,	skatter	gjelder	på	grunn	av	din	bruk	av	tjenestene	eller	eierskap	av	WLD	eller
andre	støtede	valutaer	og	det	er	ditt	ansvar	å	rapportere	og	betale	de	korrekte	skattene	til	den	passende	skattemyndigheten.	Worldcoin
er	ikke	ansvarlig	for	å	bestemme	hvorvidt	skatter	gjelder	for	dine	støttede	valuta-transaksjoner	eller	for	å	innhente,	rapportere,
tilbakeholde	eller	betale	skatter	som	oppstår	fra	slike	transaksjoner.



Endring	av	kontroll.	I	det	tilfellet	at	Worldcoin	blir	oppkjøpt	av	eller	fusjonert	med	en	tredjeparts	enhet	eller	på	annen	måte	tilordner
visse	funksjoner	til	en	tilknyttet	eller	etterfølgende	enhet	eller	annen	enhet	som	Worldcoin	avgjør	er	i	brukernes	beste	interesse,
forbeholder	vi	oss	da	retten,	i	enhver	av	disse	omstendigheten,	til	å	overføre	eller	tilordne	opplysningene	vi	har	innhentet	fra	deg	som
del	av	slik	fusjon,	oppkjøp,	salg	eller	annen	endring	av	kontroll.

Force	Majeure.	Vi	vil	ikke	være	ansvarlige	for	forsinkelser,	svikt	i	ytelse	eller	avbrytelse	av	tjeneste	som	resulterer	direkte	eller	indirekte
fra	vesentlig	markedsvolatilitet	i	støttede	valutaer,	enhver	naturkatastrofe,	handlinger	fra	sivile	eller	militære	myndigheter,	handlinger
fra	terrorister,	sivil	forstyrrelse,	krig,	streik,	helsenødstilfeller,	arbeidstvist,	brann,	avbrytelse	i	telekommunikasjons-	eller
Internettjenester	eller	nettverkleverandørtjenester,	svikt	i	utstyr	eller	programvare	eller	noen	årsak	eller	tilstand	utenfor	vår	rimelige
kontroll	(hver	en	«Force	Majeure-hendelse»).	Inntreffelsen	av	en	Force	Majeure-hendelse	vil	ikke	påvirke	gyldigheten	og
håndhevbarheten	av	noen	av	de	gjenværende	bestemmelsene	i	disse	vilkårene.


