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1. Vem kan annonsera? 

 
 

a. För att annonsera hos DataTjej som företag behöver ditt företag vara verksamt och 
registrerat hos Bolagsverket och Skatteverket. 
 

b. Företräder du en organisation som inte är ett bolag ska din organisation vara 
registrerad hos Bolagsverket.  
 

c. Företag eller organisationer som är verksamma inom IT branschen alternativ har 
relevanta IT jobb inom organisationen.  

 
2. Företagskonto 

 
a. Ansökan om företagskonto kan göras av företag och organisationer som följer 

ovanstående punkt (punkt 1) samt följer DataTjejs värderingar (se punkt 4). 
 

b. DataTjej  förbehåller sig rätten att vägra ansökningar från företag som inte uppfyller 
dessa kriterier eller på annat sätt strider mot föreningens värdegrund och mål. Först 
när ett företag har blivit godkänt av DataTjejs styrelse kan företaget använda 
DataTjejs Jobbportal.  
 

c. DataTjej förbehåller sig rätten att närsomhelst ta bort ett företagskonto vid 
missbrukande av portalen. 
 

d. Företagskontot ska löpande uppdateras med organisationens senaste information, 
så som; Registrerat företagsnamn, företagets webbadress, faktureringsadress,E-post 
för fakturering, namn på kontaktperson, e-postadress till kontaktperson, 
telefonnummer till kontaktperson. 

 
 

3. Varumärke 
 
a. Annonsör har inte rätt att utan DataTjejs skriftliga godkännande använda DataTjejs 

varumärke i någon marknadsföring än för marknadsföringen som avser 
Jobbportalen. För annan marknadsföring krävs godkännande i varje enskilt fall. 
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4. Avtal 

 
a. Annonsöravtal löper ut när företagskontot avslutas av annonsören eller 

DataTjej.  Oanvända produkter återbetalas ej. 
 

b. DataTjej förbehåller sig rätten att i särskilda fall säga upp annonsöravtal vid 
missbrukande av portalen eller DataTjejs varumärke.   

c. Du/ditt företag har rätt att använda Datatjejs produkter i den omfattning och på de 
villkor som parterna avtalat.  

 
5. Våra värderingar 

 
a. DataTjej ska på ett inspirerande sätt skapa förtroende och tillit mellan kvinnor samt 

icke binära i branschen. 
 

b. DataTjej ska alltid lyssna på och respektera andras åsikter samt arbeta tillsammans 
för en gemenskap. 
 

c. DataTjej är alltid öppna och inkluderande mot alla kvinnor och icke-binära samt alla 
slags data/IT-utbildningar. 
 

6. Kontaktuppgifter 
 
Kontakta oss om du har frågor om Annonsörvillkoren eller Jobbportalen 
Vi nås via e-post kontakt@datatjej.se eller via vår hemsida www.datatjej.se. 
 
 
Är du intresserad av att ansöka om företagskonto se även våra Köpvillkor. 


