
Betingelser for brug af portalen: masterView.dk 
 
  
Nedenstående betingelser finder anvendelse for adgang til og brug af Profort A/S´ internetportal 
”masterView’ for programmering og overvågning af Profort A/S´ multiGuard- og Piccolo-enheder. 
 
  
1. masterView   
  
1.1 masterView er professionelt værktøj til programmering af Profort A/S´ multiGuard og Piccolo produkter 
via en server, der stilles til rådighed for Profort A/S´ kunder. Trafikken foregår primært som data, som 
afregnes mellem kunden og dennes teleudbyder. Profort A/S fralægger sig et hvert ansvar for et evt. 
overforbrug i forbindelse med trafikken på SIM-kortet. 
 
1.2 Adgang til masterView gælder kun for produkter leveret af Profort A/S.  
. 
   
2. masterViews / login side 
  
2.1 For at bruge portalen er det nødvendigt at registrere sig med navn, adresse og e-mailadresse. 
Oplysningerne opbevares utilgængeligt for tredjemand, men Profort A/S forbeholder sig ret til at benytte 
oplysningerne i markedsføringsøjemed. 
  
2.2 Alle data opbevares af og hos masterView.  
Al behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Du kan kontakte Profort A/S som 
dataansvarlig, såfremt du ønsker oplysninger om hvilke data, som behandles om dig, eller hvis du ønsker 
oplysningerne slettet eller korrigeret. 
  
2.3 Din adgang til masterViews login-side er personlig og fortrolig. Videregivelse af din adgang 
(brugernavn/adgangskode) til tredjeperson frarådes.  
Udleverer du din adgang til masterViews login-side, sker dette på eget ansvar. Profort A/S anbefaler, at du 
kun gør dette mod forudgående skriftlig aftale med denne tredjeperson. 
  
2.4 Det er ikke tilladt at forsøge eller at skaffe sig adgang til masterViews login-side uden lovligt brugernavn 
og adgangskode. 
  
 
3. Generel information og materiale fra masterView.  
  
3.1 De indtastede oplysninger er personlige og fortrolige. masterView sælger eller videregive i intet tilfælde 
sådanne oplysninger til tredjemand uden dit forudgående samtykke, medmindre dette er påkrævet ved lov. 
 
  
4. Ansvarsfraskrivelse 
  
4.1 Information på masterViews login side gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for 
nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.  
  
4.2 Ved kommunikation mellem masterView og dig er masterView uden ansvar, såfremt informationerne 
ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil. 
  
4.3 Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden noget ansvar for masterView for 
indholdet af den side, der linkes til. 
  
4.4 masterView kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af masterViews login-side, herunder 
for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. 
 
 



5. Ændring af betingelser 
  
5.1 Profort A/S er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af masterView. 
 
5.2 Profort A/S kan til enhver tid revidere disse betingelser uden forudgående varsel. 
 
 
6. Øvrige rettigheder 
  
6.1 Logoer, varemærker, billeder samt grafik m.v. på masterViews login-side tilhører masterView og må kun 
anvendes efter forudgående tilladelse. 
  
6.2 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af masterViews login -side eller dele heraf er i 
strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke 
tilladt at fjerne meddelelser på masterViews login-side eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende 
ophavsret eller lignende. 
  
6.3 Downloading og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til 
personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med masterView. 
  
6.4 masterView forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på 
masterViews login-side, samt at nedlægge masterViews login-side. 
 
   
7. Abonnementsvilkår og brug af masterView 
  
7.1 Benyttelse af masterView setup er som udgangspunkt gratis. Hvis funktionen ’masterView videresending’ 
benyttes til afsendelse af SMSére, vil hver SMS blive faktureret med 0,20 kr. (ekskl. moms) pr. SMS. Beløbet 
faktureres samme kunde som har abonnementet til masterView MAP. 
 
7.2 Adgang til masterView MAP forudsætter benyttelse af Profort simkort Erhverv lille eller Erhverv Stor 
abonnement eller abonnement for masterView MAP. Benyttes kundens eget SIM-kort, skal der tegnes 
abonnement for masterView MAP inden 30 dage. 
Se i øvrigt betingelser og vilkår for Profort abonnementer på www.profort.com 
 
   
8. Ugyldighed 
  
8.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan 
håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne. 
 
   
9. Lovvalg 
  
9.1 Disse betingelser er undergivet dansk ret. 
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