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Licens för användning av
Arbetsförmedlingens öppna data
Information om arbetsförmedlingskontor
Ovanstående datakällor innehåller personuppgifter.

Version 1.1

Bakgrund
Arbetsförmedlingen tillhandahåller på webbplatsen www.arbetsformedlingen.se öppna
data som ger dig tillgång till information om Arbetsförmedlingskontor. Dessa
licensvillkor (”Avtalet”) beskriver under vilka förutsättningar öppna data tillhandahålls,
hur vi förväntar oss att du använder data och vad du har rätt respektive skyldighet att
göra då du använder informationen i dina egna produkter eller tjänster.
Genom att använda de öppna data godkänner du detta Avtal och intygar att du har läst,
förstått och godkänner de villkor som anges häri, och de dokument till vilka Avtalet
hänvisar.

1. Licens
Arbetsförmedlingen beviljar dig härmed en icke-exklusiv licens att använda öppen data i
enlighet med detta Avtal.

2. Personuppgiftsbehandling
Det öppna data kan innefatta personuppgifter, och du är medveten om och accepterar att
du genom att inhämta, använda, sammanställa, sprida eller i övrigt behandla sådana
personuppgifter är personuppgiftsansvarig för denna behandling i enlighet med
personuppgiftslag (1998:204). För mer information se Datainspektionens allmänna råd

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-allmannaradsakerhet.pdf.

3. Tekniska krav och begränsningar
Du får bara ansluta tilldata källan på det sätt som följer av våra instruktioner, och har inte
rätt att på teknisk väg bereda dig obehörig tillgång till, störa eller avaktivera data källan.
Det här innebär, men är inte begränsat till, att du åtar dig att inte sprida virus, maskar,
trojaner eller annan skadlig kod på den webbplats där de öppna data tillhandahålls.

4. Övriga krav på din användning
4.1 Din rätt att använda Arbetsförmedlingens varumärken (inklusive ordet Platsbanken)
är begränsad till eventuella källhänvisningar, och du har således inte rätt att använda våra
varumärken annat än vad som uttryckligen anges i denna punkt.
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4.2 Om du har några frågor om innebörden av de begränsningar som framgår av denna
punkt ”Övriga krav på din användning” eller vill använda data på något annat sätt än vad
som framgår häri kan du kontakta oss på juridik@arbetsformedlingen.se. Du har dock
inte rätt att påbörja sådan annan användning förrän du har fått vårt skriftliga
godkännande.

5. Ansvar
5.1 Vi strävar efter att löpande förbättra Arbetsförmedlingens öppna data och ser gärna
att du informerar oss om eventuella fel eller brister i användarupplevelsen genom att
skicka ett meddelande till support@arbetsformedlingen.se
5.2 Du är medveten om och accepterar att du använder Arbetsförmedlingens öppna data
på egen risk, och att Arbetsförmedlingen inte ansvarar för eventuella direkta eller
indirekta skador som uppstår för dig på grund av att du har använt, respektive inte har
kunnat använda informationen.
5.3 Du åtar dig att hålla Arbetsförmedlingen, våra samarbetspartners och anställda
skadeslösa för eventuella krav från tredje parter med anledning av din användning av
Arbetsförmedlingens öppna data.
Den här licensen bygger på Svensk API-licens, men har anpassats av
Arbetsförmedlingen

