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Tillämpningsområde
Dessa Allmänna Villkor reglerar förhållandet mellan PaidIn24 Finans AB (”PaidIn24”)
och enskilda personer som söker anställning hos PaidIn24 (”Sökande”) respektive
personer som erhållit anställning hos PaidIn24(”Arbetstagaren”). Med enskilda
personer avses fysisk person som åtar sig uppdrag inom sitt arbetsområde,
exempelvis byggnadsarbetare, It-tekniker osv.
Prövning och kreditupplysning
PaidIn24 äger rätt att utan angivande av skäl vägra Sökande anställning. Genom att
skicka ett uppdrag till PaidIn24 för godkännande godkänner Sökanden härigenom att
PaidIn24 tar en kreditupplysning på Sökanden innan någon anställning kan ingås.
Anställning
Sökanden söker anställning hos PaidIn24 utifrån de uppgifter som Sökanden lämnar
genom att skicka ett uppdrag för godkännande till PaidIn24 samt de registrerade
uppgifterna under Sökandes profil på PaidIn24s hemsida. Sökanden skall vid ansökan
om anställning uppge sitt yrke genom att välja lämpligt arbetsområde i listan
”arbetsområde” under sin profil. För det fall sökandens yrke medför att PaidIn24
ansvarsförsäkring inte gäller för Sökandens verksamhet kommer PaidIn24 att
kontakta Sökanden för att säkerställa att Sökanden är korrekt försäkrad innan något
avtal om allmän visstidsanställning kommer att skapas.
Anställningsavtal kommer inte att genereras mellan parterna förrän frågan om
ansvarsförsäkrings tillämplighet har utretts och alternativ försäkringslösning har lösts.
Då alla uppgifter vid registrering blivit godkända inklusive Sökandens yrke kommer
ett Avtal om sk ”allmän visstidsanställning” enligt 5 § anställningsskyddslagen (LAS)
automatiskt att genereras genom de uppgifter som beskrivits under Anställning ovan.
Sökande som önskar ta anställning hos PaidIn24 erhåller efter registrering och
godkännande av uppdrag från PaidIn24, samt bekräftelse att Sökande tagit del av och
godkänt de Allmänna Villkoren ett Avtal om ”allmän visstidsanställning”. Sedan
Sökanden godkänt Avtal om ”allmän visstidsanställning” genomför PaidIn24 en
prövning om anställning. Efter genomförd prövning enligt ovan tillställer PaidIn24
Sökanden en bekräftelse på anställning, alternativt meddelar att någon anställning
inte kan komma till stånd.
Först sedan PaidIn24 meddelat Sökanden att anställning har kommit till stånd har
anställningsavtal ingåtts med anställningsdatum angivet i det av kunden skapade och
av PaidIn24 godkända uppdraget. Sökanden anställs med ”allmän
visstidsanställning”. De
generella villkor som gäller för anställningen framgår av Avtal om ”allmän

visstidsanställning”.
Arbete
Arbetstagaren äger, under anställning hos PaidIn24, rätt att även utföra arbete i egen
eller annans regi. Arbetstagaren äger vidare rätt att vägra åta sig nya uppdrag som
PaidIn24 föreslår utanför för den överenskomna anställningsperioden. I sådant fall
ska dock Arbetstagaren skriftligen ange skälen för sin vägran till PaidIn24. Nya
uppdrag som Arbetstagaren vill utföra i anställning hos PaidIn24 ska registreras på
PaidIn24 hemsida och godkännas av PaidIn24. PaidIn24 äger därvid rätt att, utan
angivande av skäl, neka visst arbete/uppdrag. Om PaidIn24
inte godkänner arbetet/uppdraget äger Arbetstagaren rätt att utföra detta i egen
eller annans regi. Arbetet/uppdraget utförs i sådant fall inte i PaidIn24s regi och
Arbetstagaren förbinder sig att uttryckligen ange detta till
uppdragsgivaren/slutkunden. Efter registrering av nytt uppdrag för godkännande på
PaidIn24s hemsida erhåller Arbetstagaren ett godkännande på uppdraget från
PaidIn24 alternativt ett avslag. Godkännandet utgör PaidIn24 bekräftelse av arbetet.
Nytt arbete får inte påbörjas innan Arbetstagaren har mottagit bekräftelse avseende
arbetet.
Sekretess
Sökanden/Arbetstagaren får inte, vare sig under anställningstiden eller efter dess
upphörande (om det inte krävs för Arbetstagarens fallrörelser av sina plikter enligt
dessa Allmänna Villkor eller enligt lag) använda eller för någon annan person eller
bolag avslöja sådan information rörande
PaidIn24 eller dess närstående bolag som PaidIn24 rimligen kan antas vilja hålla
konfidentiell.
Personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är PaidIn24 Finans AB (559044-7016). PaidIn24 registrerar
och lagrar personuppgifter som lämnas av Kontohavaren/Sökande/Arbetstagaren i
ansökan, intresseanmälan, avtal eller som registreras i övrigt i samband med
förberedelse för eller administration av ett uppdrag, i enlighet med
personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifterna lagras för att PaidIn24 ska kunna
administrera och fullgöra ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som har
begärts av PaidIn24 innan och efter avtal träffats, (t.ex. kreditupplysning,
affärsbedömning eller dylikt, samt uppgifter om eventuella företrädare för
Kontohavaren/Sökande/Arbetstagaren och om hur avtalet fullgörs) och därtill för att
PaidIn24 ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. PaidIn24 bevarar
personuppgifterna även för tid efter avtalets avslutande, dock aldrig längre än
nödvändigt med hänsyn till ändamålet.
PaidIn24 kan även komma att nyttja personuppgifterna som underlag för marknads
och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling i övrigt. Har
Kontohavaren/Sökande/Arbetstagaren ej begärt direktreklamspärr kan

personuppgifterna även användas för marknadsföringsmål av PaidIn24. PaidIn24 kan
även, med beaktande av rådande sekretessbestämmelser, dela de av
Kontohavaren/Sökande/Arbetstagaren lämnade personuppgifter till PaidIn24
samarbetspartners inom och utom EU och EES-området i den mån det är nödvändigt
för att fullgöra avtal före och under avtalstiden.
Om Kontohavaren/Sökande/Arbetstagaren vill ha information om vilka
personuppgifter om
Kontohavaren/Sökande/Arbetstagaren som behandlas av PaidIn24 Finans AB eller
om Kontohavaren/Sökande/Arbetstagaren vill begära rättelse av personuppgifter, ska
en skriftlig och signerad begäran skickas till: PaidIn24 Finans AB, C/O Da Appy Place,
Att: Personuppgiftsansvarig, Sankt Eriksgatan 97, 113 31 Stockholm.
Försäkring
Under förutsättning av att Sökandens/Arbetstagarens yrke medger att PaidIn24
ansvarsförsäkring gäller för Sökanden/Arbetstagaren skall PaidIn24 tillse att
ansvarsförsäkring gäller för Sökandens/Arbetstagarens arbete. PaidIn24 ansvarar
vidare för att tillse att Sökanden/Arbetstagaren omfattas av en liv- och
olycksfallsförsäkring under tiden för arbetet. Vid ett eventuellt utfall av
ansvarsförsäkringen kan Arbetstagaren komma att belastas med en självrisk på upp
till men inte överstigande 8 000 kronor enligt villkoren för försäkringen. PaidIn24
ansvar självständigt för kostnad för försäkringspremie utom i fall där
Sökandens/Arbetstagarens yrke medför att PaidIn24 ordinarie ansvarsförsäkring inte
gäller. I det senare fallet ansvarar sökanden/arbetstagaren för hela eller delar av
försäkringspremien. Hur stor del av försäkringspremien som skall belasta
sökanden/arbetstagaren åligger det parterna att träffa överenskommelse om innan
anställningsavtal träffas. Information om omfattningen av försäkring ska på begäran
tillhandahållas Arbetstagaren. Anställningsavtal kommer ej att tecknas innan
Sökanden har ett försäkringsskydd i form av ansvarsförsäkring och en
olycksfallsförsäkring. Uppdragets utförandedatum måste ligga framåt i tiden för att
uppdragets arbete ska omfattas av försäkringen.
Rättigheter
Sökanden/Arbetstagaren har aldrig rätt att använda PaidIn24s företagsuppgifter vid
tecknande av avtal, eller inköp av varor och/eller tjänster, ej heller rätt att använda
PaidIn24s företagsuppgifter vid offertlämnande eller ingå avtal i PaidIn24s namn
och/eller för PaidIn24s räkning eller i övrigt vidta någon juridiskt bindande åtgärd för
PaidIn24 utöver vad systemet tillåter enligt PaindIn24.se utan specifikt skriftligt
godkännande från PaidIn24 i varje enskilt fall. Endast behöriga firmatecknare i
PaidIn24 Finans AB har dessa rättigheter.
Tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och tvist i anledning av avtalet ska avgöras av
svensk domstol där Stockholms Tingsrätt ska vara första instans.
Ansvar
PaidIn24 är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, strejk, lockout, bojkott,
blockad, krigshändelse eller annan liknande omständighet. Förbehållet i
föregående mening gäller även om PaidIn24 självt vidtar eller är föremål för sådan
konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ersätts endast om den
orsakats av att PaidIn24 varit grovt vårdslös. Indirekt skada ersätts inte i något fall av
PaidIn24.
Övrigt
PaidIn24 förbehåller sig rätten att lägga på en fakturaavgift på 30kr för varje faktura
som skickas, detta ska avtalas med slutkund vid godkännande av uppdraget.
Fakturaavgiften påverkar inte uträkningen av den administrativa avgiften.

