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Avtalevilkår CompanyCast.Live for kirker 

1. Parter 

Denne avtale er inngått mellom CompanyCasts AS og Kunde som spesifisert i ordrebekreftelsen.  

 

2. Avtalt leveranse 

Avtalen gjelder leveranse av den nettbaserte strømmeløsningen CompanyCast.Live, samt 
eventuelt utstyr og installasjon.  
 

CompanyCast.Live er en løsning for levering av direktesendt lyd og bilde over internett. Tjenesten 
inkluderer ende-til-ende leveranse og lagring av video, noe som innebærer at den egner seg for 
strømming av offentlige arrangementer i henhold til personvernlovgivningen.  
 

Plattformen inkluderer grunnleggende tilgangsbegrensninger, men standard tjeneste er ikke egnet 
for strømming av konfidensiell informasjon uten tillegg som må bestilles separat.  
 

Se vedlegg 1 for oversikt over øvrige deler av leveransen.  
 

3. Varighet og kansellering 

Avtalens varighet er i henhold til ordrebekreftelse regnet fra avtalen signeres. Dersom ikke annet 
er avtalt under vedlegg 1 eller 4 gjelder 24 måneders bindingstid. Avtalen fornyes deretter 
automatisk hvert år.  
 
Hver av partene kan etter eventuell bindingstid kansellere avtalen helt eller delvis med tre – 3 – 
måneders skriftlig varsel.  
 

4. Avtaletolkning – rangering 

Ved tolkning av avtalen, skal det som kommer frem i avtalens generelle del gå foran innholdet i 

vedleggene, med unntak av vedlegg 1 og 4.  

 

5. Vedlegg til avtalen 

Følgende vedlegg er å anse som en del av avtalen:  
  

Vedlegg 1: Pris og leveranse  
Vedlegg 2: Liste over kontaktpersoner  
Vedlegg 3: Bistand ved implementering og opplæring  
Vedlegg 4: Avtalte endringer  

 

6. Rettigheter 

6.1. Bruk av varemerke 

Partene har rett til å bruke den andre parts varemerke i deres egen markedsføring og profilering. 
Dette skal så langt det lar seg gjøre følge den andre parts retningslinjer og instruksjoner. 
Kundeinformasjon mottatt gjennom denne avtale skal brukes lojalt.  
  
Varemerke kan brukes i sammenheng med generell markedsføring sammen med varemerke eid 
av andre kunder og partnere, for eksempel i en presentasjon, lokal eller webbasert PowerPoint 
presentasjon eller brosjyre. Varemerket kan videre bli brukt sammen med kundesitater, forutsatt at 
sitatet har blitt godkjent av kunden.  
  
Varemerket kan bli brukt i generelle sammenhenger. Enhver bruk av varemerket til 
kundespesifikke pressemeldinger og markedsføringsaktiviteter, må godkjennes av 
varemerkeinnehaveren.  
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6.2. Rettigheter til innhold 

Det er kundens ansvar at rettigheter, lover og regler som er relevante i forbindelse med 
presentasjon av innhold gjennom CompanyCast.Live ivaretas.  
Bruk av løsningen medfører ikke overføring av eiendomsrettigheter for lyd og bilde til 
CompanyCasts. Ved å lagre innhold i løsningen gir kunden de rettigheter til innholdet som er 
nødvendig for levering av tjenesten og alle funksjoner som til enhver tid er tilgjengelig i løsningen.   
  
Ved bruk av løsningen benyttes CompanyCasts tekniske infrastruktur til lagring av innhold, og til 
formidling av innhold til sluttbrukere. CompanyCasts har rett til å analysere, bearbeide, organisere 
og optimalisere innhold for å levere tjenesten samt for å sørge for en bedre brukeropplevelse eller 
å forbedre produkter knyttet til tjenesten. Analyse og behandling av logger, videobilder og lyd 
vil som hovedregel være anonymisert og automatisert. Det vil allikevel også forekomme manuell 
behandling av innhold, for eksempel i forbindelse med tekniske problemer eller på oppfordring fra 
kunden.  
 
Resultater av slik analyse kan i aggregert form benyttes i produktutvikling, rådgivning og til 
offentliggjøring av statistiske data om bruk. 

 

6.3. Tilgjengeliggjøring av innhold 

Ved opprettelse av innhold i CompanyCast.Live kan kunden velge å merke innholdet som offentlig 
(«public»).   
Innhold som merkes på en slik måte vil kunne videreformidles av CompanyCasts eller av andre 
tredjeparter uten nærmere samtykke fra kunden.  
 
Eksempler på slik videreformidling kan være (men er ikke begrenset til):  

• Muliggjøring av dele-funksjon i videospilleren.  

• Strømming av lyd fra gudstjeneste, kommunestyremøter, foredrag, presentasjoner på 
radio, TV eller nettsider eller gjennom apper på mobiltelefon eller PC.  

• Visning av gudstjenester og seremonier på TV-skjermer eller i fellesareal på sykehjem.  

• Tilgjengeliggjøring av innhold i søkemotorer.  

• Tilrettelegge for automatisert varsling av offentlige sendinger, for eksempel til 
nyhetsaviser.  

• Markedsføring.  

CompanyCasts er under ingen omstendighet ansvarlig for tredjeparters kopiering eller bruk av 
innhold, men også disse vil være underlagt de gjeldende lover og regler.  
Det er allikevel mulig for tredjeparter å benytte innhold som publiseres gjennom løsningen uten 
samtykke, selv om dette innholdet ikke markeres som offentlig («public»).  

 

7. Konfidensialitet 

Partene har taushetsplikt om konfidensiell informasjon som partene får kunnskap om i 
forbindelse med avtalen, samt implementering og gjennomføring av denne. Slik informasjon må 
ikke bringes videre til andre uten samtykke fra den annen part.  
  
Hvis kunden er en offentlig virksomhet, vil ikke kundens taushetsplikt etter denne avtale ikke være 
mer vidtrekkende enn det som følger av forvaltningsloven av 10. februar 1967, eller annen sektor-
spesifikk regulering.  
  
Taushetsplikten etter denne bestemmelse skal ikke være til hinder for offentliggjøring av 
informasjon som pliktes offentliggjort i henhold til lov eller forskrift, herunder utlevering av 
opplysninger som kan kreves fremlagt etter lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet 
av 19. mai 2006. Den annen part skal, hvis mulig, bli orientert forut for utlevering av slik 
informasjon.  
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Taushetsplikten er ikke til hinder for at informasjon kan brukes når det ikke er noen legitim 
interesse for å holde informasjonen konfidensiell, for eksempel når informasjon er offentlig kjent 
eller tilgjengelig for offentligheten på annen måte.  
  
Partene skal ta alle nødvendige forholdsregler for å hindre at taushetsbelagt informasjon blir 
tilgjengelig for uvedkommende.  
  
Taushetsplikten gjelder for partenes ansatte, underleverandører, og alle øvrige som opptrer på 
vegne av partene i forbindelse med avtalen. Partene kan kun overføre taushetsbelagt informasjon 
til underleverandører eller andre når det er absolutt nødvendig for gjennomføring av avtalen, og 
overføring skjer med korresponderende pålegg om taushetsplikt.  
  
Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene bruker sin erfaring og ekspertise oppnådd gjennom 
implementering og gjennomføring av avtalen.  
  
Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er utløpt. Ansatte og andre personer som slutter eller 
trer ut av avtale med en av partene skal, etter sin oppsigelse, fortsatt være underlagt 
taushetsplikt vedrørende ovennevnte forhold. Taushetsplikten gjelder i fem år etter avtalens 
utløp, så fremt ikke annet følger av lov eller annen regulering.  
 

 

8. Force Majeure 

Hvis en ekstraordinær situasjon som gjør det umulig å oppfylle en forpliktelse etter denne avtale 
oppstår, og som etter norsk lov må anses som force majeure, skal den annen part orienteres så 
raskt som mulig. Forpliktelsen til den berørte part blir suspendert så lenge den ekstraordinære 
situasjonen foreligger. Den korresponderende forpliktelse til den annen part skal suspenderes for 
den samme periode.  
  
I en force majeure situasjon, kan avtalen kun avsluttes etter avtale mellom partene, eller hvis den 
ekstraordinære situasjonen varer, eller er forventet å vare i mer enn nitti (90) kalenderdager etter 
at situasjonen oppsto, og med femten (15) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker sine 
egne kostander i forbindelse med avslutning av avtalen. Kunden skal betale det avtalte beløp for 
den del av tjenesten som kontraktsmessig ble levert før avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke 
rette andre krav mot hverandre som følge av opphør av avtalen etter denne bestemmelse.  
  
I forbindelse med force majeure situasjoner, har partene en gjensidig opplysningsplikt ovenfor 
hverandre, om alle forhold som må anses å være relevante for den annen part. Slik informasjon 
må meddeles så snart som mulig.  

 

9. Konsekvenser av mislighold 

9.1. Erstatning 

Ved avtalebrudd fra en part, plikter parten å erstatte den annen parts dokumenterte økonomiske 
tap, når avtalebruddet er forårsaket forsettlig eller uaktsomt.  
  
Det kan kun kreves erstatning for tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig 
følge av avtalebruddet, i samsvar med alminnelige avtale- og erstatningsrettslige prinsipper.  
  
Kunden kan kreve erstatning for tap av fortjeneste ved levering av streaming-tjenester som ikke er 
levert i samsvar med avtalte frister.  
  
Erstatningsansvaret er begrenset, se kapittel 10, Ansvarsbegrensning.  
 

9.2. Overføring 

Partene kan overføre sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtale til andre etter å ha 

innhentet den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten at det 
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foreligger en saklig grunn. Samtykke er ikke nødvendig ved fusjon, fisjon eller overføring til 

selskaper i samme konsern.  

 

10. Begrensning av erstatningsansvar 

For hvert produkt er den enkelte parts plikt til å betale erstatning til den annen part begrenset til 

direkte tap som ikke overstiger det beløp som kunden var forpliktet til å betale i løpet av avtalens 

varighet, i overensstemmelse med følgende: 

a. Nettbaserte tjenester. For nettbaserte tjenester vil CompanyCast sitt maksimale 
erstatningsansvar til kunden for den enkelte hendelse ikke overstige beløpet kunden har betalt 
for tjenesten i løpet av de siste 12 måneder før hendelsen, og under enhver omstendighet vil et 
samlet erstatningsansvar ikke overstige det kunden betaler i løpet av avtalens varighet. 
 

b. Gratisprodukter og distribusjonskode. For produkter levert gratis og kode som kunden har rett 
til å vidredistribuere til tredjepart uten betaling til CompanyCasts, er CompanyCasts 
erstatningsansvar begrense til dirkete tap opp til kr 10 000,00,-. 
 

c. Unntak. Ikke i noe tilfelle vil en part bli erstatningsansvarlig for tapte inntekter, tap knyttet til 
spesielle eller tilfeldige konsekvenser, straffeansvar, ansvar ovenfor det offentlige, brukstap, 
tapt fortjeneste, tapte inntekter, driftsavbrudd, og tapt forretningsinformasjon, uansett årsak 
eller ansvarsgrunnlag. 
 

d. Unntak. Begrensning i erstatningsansvar etter dette punkt gjelder i den grad det ikke er i strid 
med ufravikelig lovbestemmelse, men gjelder ikke for: 

a. Partenes ansvar etter avtalens pkt. 7, eller 
b. Krenkelse av den annen parts immaterielle rettigheter. 

 

 

11. Uenigheter 

Partenes rettigheter og forpliktelser etter denne avtale skal i sin helhet reguleres av norsk rett. 
 
Skulle en uenighet mellom partene oppstå, skal partene søke å oppnå enighet gjennom 
forhandlinger og/eller mekling. 
 
Hvis en tvist ikke løses gjennom forhandlinger og/eller mekling, kan hver av partene bringe saken 
inn for norske domstoler for avgjørelse. 
 
Avtalt verneting er Salten tingrett. 
 

12. Endringer i vilkår 

De generelle avtalevilkårene kan endres med minimum tre måneders varsel. Ved vesentlige 

endringer i vilkårene kan kunden, innen varslingsfristen, kreve at endringene skal gjelde fra utløp 

av eventuell bindingstid. 
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Vedlegg 1 – Pris og leveranser 

1. Leveranser 

Avtalen inkluderer leveranse av strømmeløsningen CompanyCast.Live, med lisens og leie 
av utstyr som spesifisert nedenfor for én kirke. Leieprisen forutsetter 36 måneders bindingstid.  
  
Løsningen kan benyttes til strømming av gudstjenester, konserter, seremonier og annet som kirken 
måtte ønske å tilgjengeliggjøre for publikum.  
  
Installasjon og utstyr inkludert i leveransen:  
  

• Opp til 7,5 timer arbeid med installasjon og kabling av utstyr med autorisert elektriker eller 
installatør.  

• Motorisert kamera med full-HD oppløsning og 12X optisk zoom, samt veggfeste.  

• Nettbrett som er konfigurert til å starte og stoppe videosendingen, samt veggfeste.  

• SIM-kort for tilkobling til mobilt bredbånd fra Telia.  

• Utstyr for tilkobling av lyd fra kirkens eksisterende lydanlegg, enten via lydkabel eller 
Bluetooth.  

• Opplæring av kirketjener eller annen person i bruk av utstyret.  

• Lagring og sikkerhetskopiering av inntil 30 GB (tilsvarer ca. 50 timer video).  

• Overføring av 1500 GB pr måned.  

• Mobilt bredbånd fra Telia.  

• 4 timer brukerstøtte i forbindelse med etablering av tjenesten.  
  
Merk; kirken må bistå med tilrettelegging av lydtilkobling fra eksisterende lydanlegg. Kirken må ha 
tilgjengelig lydmikser og mulighet for å hente ut lydsignal. CompanyCasts kan mot et tillegg i prisen 
bistå i nødvendige utbedringer av lydanlegg.  
 

2. Pris 

Følgende priser gjelder ved inngåelse av avtalen.  

Prisene blir normalt justert i henhold til prisendringer på trafikk og lagring, i tråd med endringer i 
valutakurser og prislisten for Amazon Web Services.  
  
Prisendringer kan foretas med tre måneders varsel, og forutsetter kundens godkjennelse. Hvis kunden 
ikke aksepterer prisendringen, kan leverandøren velge å avslutte avtalen fra det tidspunkt 
prisendringen ville tredd i kraft.  
  
Dersom ikke kirken tar forbehold mot det, tilbyr CompanyCasts fjernstyrt produksjon for 
begravelsesbyråer til ordinær timepris på hverdager – normalt 2 timer i henhold til prislisten nedenfor.  
 

Tjeneste  Pris  Enhet  

Etableringspris  Kr 0,-    

Månedspris  Kr 3178,-  Mnd. 

Konsulentbistand, fjernstyrt strømming, brukerstøtte1 Kr 1000,-  Time  

 

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.  

 

 

 
1 Det er inkludert opp til 4 timer brukerstøtte i forbindelse med oppstart av tjenesten. 
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Vedlegg 2 – Kontakter 

Kontaktinformasjon er oppgitt på www.companycast.no, og i ordrebekreftelsen.  
Telefonnummer: 06432  
E-post: post@companycast.no   
 

Vedlegg 3 – Bistand til implementering, opplæring og support 

CompanyCasts AS vil bistå med installasjon og opplæring etter avtale med Kunden. Tjenesten 

faktureres som angitt i vedlegg 1.  

1. Support 

CompanyCast.Live er et hovedprodukt for CompanyCasts AS, og alle tilgjengelige ressurser vil bli 
brukt for å sikre 24/7/365 tilgjengelighet. 
 
Så lenge ikke annet kommer frem av denne avtale vil ordinær brukerstøtte være tilgjengelig mellom kl. 
07:30 til kr. 1530 CEST (Central European Summer Time). For tekniske problemer utenfor disse 
tidspunkter, vil best mulig tilgjengelig support bli gitt, men det kan påregnes noe lengre responstid. 
 

Vedlegg 4 – Endringer i generell avtaletekst 

Dette vedlegget oppgir endringer i generell avtaletekst.  

Ingen endringer.  

http://www.companycast.no/
mailto:post@companycast.no

