SAST webbpolicy
Allmänt
Varje användning av denna webbplats sker på egen risk och enligt de villkor som
återges här nedan. Vi lämnar inga garantier för funktion på enskilda datorer,
operativsystem, webbläsare eller i kombination med viss programvara. Vi har
vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen på denna webbplats
är korrekt. Vi förbehåller oss rätten att acceptera eller avvisa vidare förfrågningar
som baseras på innehållet på denna webbplats eller som kan komma att riktas till
oss via e-post, telefon, fax eller brevledes.
I det fall hänvisning sker till andra webbplatser, företag, myndigheter,
organisationer eller personer, sker detta som en service till användaren och vi tar
inget ansvar för innehåll, åsikter, affärsverksamhet eller någon annan företeelse
som företräds utanför denna webbplats.
SAST styrelse beslutar enväldigt vad som läggs in på SASTs webbsidor.

Copyright, upphovsmannarätt, varumärken
Vi reserverar alla rättigheter för innehållet på denna webbplats och förbjuder varje
form av kopiering, reproduktion eller annan återutgivning av text, bilder,
symboler, logotyper, grafik eller underliggande källkod. I samtliga fall äger
SAST, rätten till innehållet eller så har dessa rättigheter licensierats till SAST
genom avtal som överensstämmelse med internationell lagstiftning.
De logotyper som förekommer, utöver SAST egen, har tecknat sponsoravtal med
SAST.
SAST förbehåller sig rätten att
Neka publicering av uppgifter som är rasistiska, sexuellt kränkande, svordomar
eller könsord.
I det fall varumärken, handelsnamn, företagsnamn, etc. anges på denna webbplats,
sker detta med ägarens medgivande eller enligt publicerade policies. I det fall
logotyper återges sker det med direkt medgivande av ägaren eller enligt dennes
indirekta medgivande enligt publicerade villkor för återgivning. Även om vi inte i
något avseende äger rättigheterna till sådana logotyper förbjuder vi att de
kopieras, laddas ned eller återges på något sätt med denna webbplats som källa.

Datorvirus, skadlig programkod, dataintrång
Även om vi och våra affärspartners vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra
spridning av datorvirus går det inte utesluta risken för sabotage som skulle kunna
medföra att datorvirus sprids från denna webbplats.
SAST kan inte i något avseende hållas ansvariga för skador som kan uppstå till
följd av detta, oavsett om det hade eller borde ha kunnat förhindras och vi
kommer att avvisa varje form av krav på skadestånd som hänför sig till
användning av denna webbplats. Vad som här sagts om datorvirus gäller även för

den skull underliggande käll- eller programkod är olämplig för individuella
datorer, operativsystem eller webbläsare.
Intrång på denna webbplats i syfte att förändra innehållet, att placera datorvirus
eller varje annan form av data, kommer SAST att vidtaga rättsliga åtgärder mot.

Länkar till andra intressenter
Generellt gäller att för att SAST ska länka till en extern part så är kravet att länken
går till ett företag/person som har en stark inriktning inom test och att generella
policyregler efterföljs.
Kurser och konferenser
För de företag som håller kurser inom testområdet så finns det möjlighet att lägga
upp länkar till företagens egna hemsidor.
SAST började i driva ISTQB utbildningen då det inte fanns andra aktörer på
marknaden med målet att verka för våra medlemmars testkompetens och kommer
att fortsätta så länge det finns en efterfrågan.
Jobbannonser
För de företag som vill rekrytera personal inom testområdet erbjuder sig SAST att
länka till annons på företagets egna hemsida tillsammans med max 240 tecken
text som levereras till SASTs webbansvarige
Blogg
För de som vill blogga inom test området så erbjuder sig SAST att länka till dessa
under förutsättning att de generella testpolicy efterlevs. SAST kommer i
utveckling av webbsidan att införa möjligheter till ”Report Abuse”

Medlemsregister
SAST medlemsregister och deltagarregister vid SAST-möten är inte offentlig
handling. De medlemmar som är intresserade av kontakt med sponsorer och andra
får själva lämna ut sina namn- och adressuppgifter.

Publicering av webbpolicy
SAST webbpolicy publiceras på SAST hemsida under fliken OM SAST/Styrelsen

