
 
 
 
VILKÅR FOR BRUK AV SIGNANT - SIGNATAR 

 

Ved å bruke tjenesten Signant (”Tjenesten”) aksepterer du: 

 

- At Maestro Soft AS (heretter ”vi”) kun forestår en formidling av elektroniske signaturer, og er kun 

ansvarlig for å forespørre slike elektroniske signaturer fra slike personer som er spesifisert av 

avsenderen og fra de tilbydere av elektroniske signaturer og sertifikater som inngår i løsningen, 

samt å legge inn slike elektroniske signaturer i det aktuelle dokumentet.  

- At dokumentet er lastet opp til Tjenesten av avsenderen angitt i meldingen du har mottatt.  

- At vi benytter dine personopplysninger som opplyst av avsender til utførelse av Tjenesten. Bruk av 

Tjenesten innebærer blant annet at du benytter ditt fødselsnummer ved innlogging gjennom 

egnet eID-løsning, og at ditt fødselsnummer (i kryptert form) utveksles for å identifisere deg 

overfor sertifikatutstederen. Avsender har gitt oss slike personopplysninger som er nødvendig for 

å identifisere din elektroniske identitet og for at du skal kunne benytte Tjenesten. Vi kan ikke 

kontrollere og er ikke ansvarlig for hvilken informasjon avsender har gitt oss, og ber deg varsle 

avsender umiddelbart dersom informasjonen ikke er korrekt eller du ikke samtykker til dette.  

- Avsender er ansvarlig for å ha innhentet ditt samtykke til bruk av opplysningene og/eller for at 

vilkårene for slik bruk i henhold til særlig lovhjemmel er oppfylt. I de tilfeller der avsender har 

innhentet ditt fødselsnummer for å sikre entydig identifikasjon av deg ved signering, er avsender 

også ansvarlig for at vilkårene i personopplysningsloven og eventuell særskilt lovbestemmelse om 

bruk av fødselsnummer for spesielle formål er oppfylt. Vi behandler dine personopplysninger på 

vegne av avsender, og vår behandling av opplysningene er regulert i egen databehandleravtale.   

- At vi lagrer ditt navn, mobilnummer og e-post for å opprette en egen brukeridentitet for deg til 

Tjenesten. Vi lagrer også en krypteringsnøkkel basert på ditt fødselsnummer, som vil linkes til din 

brukerprofil og benyttes for å gi deg tilgang til brukerprofilen gjennom bruk av elektronisk 

legitimasjon tilknyttet ditt fødselsnummer.  

- At vår øvrige personvernspolicy, tilgjengelig på våre nettsider, gjelder for behandling av dine 

personopplysninger og din bruk av Tjenesten.  

- At din elektroniske signatur tilknyttet det aktuelle elektroniske sertifikat settes inn i det aktuelle 

dokumentet når du velger å signere gjennom Tjenesten.  

- At vi ikke har ansvar for innholdet i dokumenter som signeres gjennom Tjenesten, eller at 

signaturene på dokumentet er juridisk tilstrekkelig for noe bestemt formål. Vi foretar ingen 

verifisering eller identitetssjekk utover det som inngår i den tekniske løsningen.  

- At vi kan gjøre det signerte dokumentet tilgjengelig for Avsender og for øvrige personer som 

signerer dokumentet.  

- At det kan forekomme avbrudd i Tjenestens tilgjengelighet som følge av vedlikehold, 

oppgraderinger og andre forhold.  

- At brukervilkårene kan oppdateres fra tid til annen, uten varsel til deg, og at du anses å godkjenne 

brukervilkårene hver gang du logger deg på Tjenesten. Endringer i vilkårene vil publiseres på 

Tjenestens nettsted og gjelde for enhver bruk av Tjenesten etter at slik endring trer i kraft. 

At brukervilkårene og din bruk av Tjenesten er underlagt norsk rett, og med Oslo tingrett som 

eksklusivt verneting i første instans. Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning, hvoretter 

forbrukere blant annet er gitt særlige rettigheter, gir du herved avkall på retten til å fremme 

innvendinger mot valget av verneting og enhver lignende innvending mot slik prosess, og 

aksepterer at en dom fra domstol som nevnt i dette punkt skal være bindende og kan fullbyrdes i 

enhver kompetent jurisdiksjon. 

 

 

 

 

 


