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Version 1.5

-Tjänster och villkor§1. Inledning
GlobalDailyPro är ett annonseringsnätverk där användaren är fri att bestämma
att driva egen business. Användaren är inte tvungen att betala in något eller att
värva folk eller företag.
1:1 Mål
GlobalDailyPro är ett modernt nätverk där det ger plats för folk och företag att synas ut i
hela världen i form av egen reklam. GlobalDailyPro delar med sig en del av vinsten till
användaren om denne är aktiv och följer marknadsplanen utan avvikelser.
Med ”aktiv” menas att användaren innehar andelar i form av advertising packs
(reklampaket) eller ”Golden Points”.
1:2 GlobalDailyPro
Webbplatsens administratör är GlobalDailyPro LLC
Adress: P.O. Box 7800, Fujairah – Förenade Arabemiraterna
§2. Allmänna bestämmelser
Användarens aktivitet i nätverket är det viktigaste för GlobalDailyPro.
Användaren är fri att vara med i och titta på annonserna utan att erlägga någon
summa själv. Användaren bestämmer själv när han vill bli ”aktiv” för vinst eller
att forma sin egen business.
2:1 Tjänster

I portalen erbjuds användaren en rad produkter och tjänster online. GlobalDailyPro tar
inte ansvar för om användaren skulle börja annonsera ut ett företag som förbjuder att
andra än de själva använder deras namn eller annan information från dennes hemsida
eller annons.
Användaren får fritt skapa egen business och samarbete med olika företag.
Användaren är fri att bilda egna team.
Användaren är fri att erlägga den summa han själv vill.
Användaren bestämmer själv när och om denne vill bli ”aktiv ”medlem.
2.2 Omfattning av tjänster
GlobalDailyPro är ett företag som driver en portal tillägnad att skapa kontakter och
relationer med folk och företag. Lagra och dela filer med sina användare och andra
människor världen över.

Som en del i portalen ger GlobalDailyPro möjlighet för användaren att skapa egen
business, i synnerhet med tillgängliga tjänster som:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Försäljning av tjänster och produkter
Online utbildning
System för partners förvärv.
Annonsering
System för aktivitets bonus
GDP Auktions hus
YouTube reklam

GlobalDailyPro förutsätter att varje användare följer och har läst alla villkor och regler
som anges i regelverket. Om något är oklart eller att användaren känner att något fattas
i regelverket är han välkommen att kontakta oss på info@globaldailypro.net
Vi presenterar definitioner av det viktigaste:
2:3 Definitioner
Lösenord- Unik sekvens av tecken som skapas av användaren och säkerställer åtkomst
till dennes konto.
Inlogg- Användarnamn, som används för din identifiering tillsammans med lösenord
som krävs för att göra en identifiering vid åtkomst till portalen.
Användarkonto- en samling av resurser och rättigheter inom portalen som tilldelas
användaren, som innehåller information som är nödvändig för deras auktorisation och
gör det möjligt att använda tjänsterna och skapa business.
Reklampaket, andelar, advertising.packages, annons- Meddelande, information som
beskriver en person eller ett företags verksamhet.
Marknadsplan- Dokument som anger hur man bygger sin egen business samt tjänster
som utlovas av leverantören GlobalDailyPro.
Portal- Plattformen, webbplats som finns och tillhör domänadressen
www.globaldailypro.net och andra ställen där tjänsteleverantören driver portalen,
vilken är en internetplattform som är GlobalDailyPro´s egendom, som består av flera
element som är lämpliga för användaren .
Registrering- aktivitet som utförs inom portalen vilket innebär att du skapar ett
användarkonto med hjälp av inloggning samt lösenord och andra fält som begärs vid
registrering.
Rev share- (Intäktsandel) Programdelningsinkomster från annonser med annonsörer
som är verksamma inom GlobalDailyPro programmet.
Datoriserat system- En uppsättning av datoranordningar och programvara som
arbetar tillsammans, säkerställer och lagrar data som användaren beordrar.
Innehåll- allt och alla tjänster och material som delas i portalen.
Användare- En fysisk person, juridisk enhet eller en organisation som inte är
sammankopplad med det ena och det andra som får enligt lag i det land det befinner sig
att bedriva verksamhet samt att enligt landet det befinner sig i att bedriva en sån
verksamhet som GlobalDailyPro erbjuder.

2:4 Affärsmodell
GlobalDailyPro bygger på en kostnadsfri verksamhet (utan användarens kostnader)
inom nätverket med möjlighet att använda Multi Level Marketing System vid skapande
av egen business, därför erkänner användaren att:
1. Det är inte nödvändigt att bjuda in nya människor in i systemet och ändå ha
möjlighet att förvärva vinst och belöningar.
2. Användaren betalar inte sina pengar till GlobalDailyPro utan väljer utan press att
investera i produkter och tjänster som företaget erbjuder.
3. Användaren bekräftar med köp värdet av den inköpta tjänsten eller produkten.
4. Tillsammans med inköpt produkt eller tjänst från GlobalDailyPro får användaren
också rätt till att delta i en del av GlobalDailyPro vinst och belöningssystem.
Denne blir så kallad ”aktiv” medlem.
5. Alla informations och presentationsmaterial är tillgängliga kostnadsfritt efter
inloggning av användaren eller på globaldailypro.info
6. Vinstmodellen som presenteras i portalen är avsett för B2B och användaren
måste även ha en sådan status om det krävs i det land där denne bor.
7. Om användaren har på något sett inte uppfyllt krav av regler för sitt land i
samband med inköp av produkter och tjänster inom GlobalDailyPro är rätten att
återkalla avtalet uteslutet.
§3 Registrering och överenskommelse
Anslutning till GlobalDailyPro är för myndiga personer. Det är upp till
användaren att ta rätt beslut att gå med i vår gemenskap.
3:1 Användare
En fysisk person, juridisk person eller andra organisatoriska enheter som har rättslig
kapacitet kan ingå ett avtal med GlobalDailyPro och få kallas användare. Åldern för
användaren skall definieras av lagstiftningen i ett visst land, från vilket användaren är
medborgare i. En person som inte är myndig kan bli användare om denne har ett
samtycke från en förmyndare. I händelse av tvivel kan GlobalDailyPro begära in
handlingar för att styrka personens status som myndig.
Avtalet som ”användare” är tills vidare utan begränsad tid. Användaren kan när som
helst sluta att använda portalen men GlobalDailyPro kan inte ta bort ett konto även om
användaren begär detta. Väljer användaren att sluta använda portalen kan denne inte
begära sin insats tillbaka och inte heller några vinster eller belöningar.
3:2 Avtal
Genom att registrera sig i portalen samt att verifiera sig genom godkända handlingar,
sluter användaren ett avtal med GlobalDailyPro för tillhandhållande av tjänster på
elektronisk väg och bekräftar att denne har läst de tillförordnade reglerna som gäller för
användning av portalen och särskilt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omfattning av tjänster
Marknadsplaner
Företagspresentationer
Inget tvång av rekrytering av nya människor
Villkor för återtagande av resurser
Att det inte är någon investerings portal

3:3 Registreringsfält
Registreringen utförs endast online och skall innehålla information om användaren.
Särskild som:
1. Företagsnamn (om det är företag)
2. Förnamn
3. Efternamn
4. E-post
5. Födelsedatum
6. Användarnamn
7. Lösenord
8. Kön
9. Adress
10. Referens länk som varje användare får
Alla uppgifter om användaren behandlas och skyddas enligt GDPR lagen
3.4 Registreringsproceduren
Användaren är skyldig att fylla i alla obligatoriska fält fullständigt och korrekt samt
bekräfta aktivering av sitt konto.
Användaren måste snarast möjligast verifiera sitt konto genom KYC . Innan verifieringen
är gjord har användaren inte möjlighet att göra uttag från sitt konto, köpa reklampaket,
lägga ut något på auktion eller skapa så kallade interna koder.
I samband med registreringen godkänner användaren automatiskt att :
1. Denne läst villkoren för användning av portalen.
2. Denne har läst villkoren för behandling av personuppgifter.
3. Användaren har blivit informerad om den grundläggande tillämpningen av
vinstmodellen som B2B kräver och därför ha en sådan status om inte annat
föreskriver i lagen i det land man bor och är registrerad i.
4. Om man missat något i reglerna har man ingen möjlighet till ersättning eller
rätten att dra sig ur och få sina insatta medel tillbaka.
5. På egen hand tagit reda på vad för regler som gäller vid sådana vinstmodeller
som GlobalDailyPro erbjuder i det land man bor eller befinner sig i.
6. Följa skatteregler på egen hand som tillämpas i det land man är registrerad i
samt ta upp det vinst på egen hand i deklaration.
3:5 Avtalets varaktighet

Avtal ingås under obegränsad tid. Användaren kan när som helst avsluta avtalet genom
att inte använda portalen mer. Användaren kan kräva att alla uppgifter om denne tas
bort ur systemet genom att skicka in en begäran via e-mail till supporten på
globaldailypro.info, men företaget har rätt att behålla vissa uppgifter som är nödvändiga
för användbar identifiering ifall någon myndighet begär sådana.
3:6 Dödsfall
Avtalet upphör omedelbart vid användarens död men rätten till att ärva kontot finns
fram till 60 dagar efter användarens död. Villkoren för att få komma in på dennes konto
är att GlobalDailyPro får in rätta handlingar om användarens död. Det är GlobalDailyPro
som bestämmer om handlingen är nog avgörande för att ärva ett konto. Vid ett
godkännande att ärva konto skall en juridisk eller fysisk person skrivas in som ägare och
användare av kontot. Man kan alltså inte endast begära vinst och medel från detta konto.
Endast en nära familjemedlem kan ärva kontot men får ej ha redan själv ett konto hos
GlobalDailyPro. I detta fall tar GlobalDailyPro 10% namn i överföringsavgift och 10%
från hela kontot som ärvs.
3:7 Uppsägning av avtalet
GlobalDailyPro förbehåller sig rätten till extraordinär uppsägning av avtalet av
obetydande orsak eller i synnerhet på grund av brott mot regler i villkoren. Avtalet kan
avslutas omedelbart med ett meddelande via e-post. Vid en sådan uppsägning har
användaren inte rätten till några fodringar till ersättning av inköpta produkter eller
tjänster. GlobalDailyPro kan i visa fall låta användaren avsluta sitt konto inom rimlig tid
vid en uppsägning. Vid brott mot regler i villkoren behöver inte GlobalDailyPro motivera
uppsägningen.
3:8 Kontoaktivitet
Varje konto som registreras i portalen skall användas aktivt och minst 1 gång på 3
månader som användaren måste logga in på. Om användaren inte loggar in på sitt konto
på 3 månader, 90 dagar, har GlobalDailyPro rättan att avsluta användarens konto utan
att ersätta denne för medel eller uppköpta tjänster som finns på kontot.
3:9 Ändring av sponsor
1. Användaren kan byta den inbjudande användare vars referenslänk användes vid
registreringen.
2. För att ändra till annan referenslänk måste användaren kontakta support.
3. Efter 6 månader efter avveckling dagen försvinner kontot ur systemet och
användaren kan skapa ett nytt konto som indikerar en referenslänk som är
annorlunda än den ursprungliga referenslänken.
4. Om användaren registrerar ett nytt konto före utgången av den tidsfrist som
anges i punkt 3 eller att han registrerar den från den ursprungliga
referenslänken, kommer den att blockeras enligt punkt 3:7.
5. Vid avveckling av ett konto följer aldrig medel eller medlemmar med till ett nytt
konto.

3:10 Internt meddelande system
GlobalDailyPro tillhandhåller ett eget internt meddelande system för alla användare.
Detta system kan användas att skicka meddelande mellan varandra utan kostnad eller
andra förbindelser.
Viktigt att notera är att alla meddelande som skickas i systemet kan ses av admin. Detta
är endast för att kunna spåra att spam inte inkluderas i dessa meddelanden.
§ 4. Användarens skyldigheter
4:1 Använda plattformen enligt deras avsedda syfte
Varje användare skall använda plattformen i enlighet med deras avsedda syfte, gällande
lagbestämmelser och moraliska normer samt bestämmelser i dessa föreskrifter. Varje
användare är skyldig att meddela GlobalDailyPro alla märkta fel eller luckor i systemet.
Att utnyttja fel och luckor i systemet för att uppnå någon form av fördel är oförenlig med
förordningen samt utgör en klar överträdelse av lagen. Om företaget bestämmer att
användaren har använd ett fel eller gap till sin vinning skall användaren bära de
negativa juridiska konsekvenserna av sitt uppförande.
GlobalDailyPro har rätt att i sådan situation tillämpa alla åtgärder (sanktioner) som
föreskrivits i förordningen inklusive att ta bort användaren från plattformen utan
ersättning.
Användaren är skyldig att skydda sina personliga lösenord och inloggningar mot tredje
part tillträde. Om användarens personliga information ändras kan denne själv
byta/uppdatera de i sin personliga förvaltningspanel. GlobalDailyPro support frågar
aldrig någon användare om lösenord.
Du kan använda GlobalDailyPro, portalen endast i förbindelse med
bestämmelserna. Om du skapar en egen business måste du kunna hålla dig till alla
bestämmelser i förordningen såväl som de rättsliga bestämmelserna.
4:2 Förbjuden eller oskälig reklam
GlobalDailyPro fastställer förbud att sprida oönskade annonsmeddelande via epost, fax
eller andra text och rörliga meddelande (spam). Spridning av förbjuden eller falsk
annonsering är förbjuden och kan leda till att användaren stängs av från portalen.
Användaren får inte ge falsk, vilseledande information som leder till att potentiella nya
användare kommer in i systemet genom fel information som ger vinning för användaren
som bjuder in.
När användaren skapar en business blir denne ”distributör” och verkar endast
enligt villkoren och bestämmelser. Användaren får en hög status och bör ta
ansvar för sina handlingar. GlobalDailyPro ger användaren möjlighet att växa men
användaren måste själv ta hand om möjligheten och agera enligt alla
bestämmelser och lagar.

4:3 Distributionspartnerstatus
Användaren, genom att skapa sin egen business fungerar som distributionspartner.
Denne är inte anställd, entreprenör eller försäljningsrepresentant. Därför finns det inga
linjer angående omsättning eller skulder för att tillhandhålla tjänster för att göra vinst.
Användaren är inte instruerad till någon speciell plats, verksamhet eller omfattning av
dennes verksamhet. Användaren bedriver själv sin business i sitt eget namn och skall
uppfylla alla behöriga lagbestämmelser inklusive skattebestämmelser för att erhålla
potentiell rätt att bedriva sin verksamhet i ordning med alla lagar i det land han är
skriven eller infinner sig i.
4:4 Sekretessklausul
Användaren skall hålla absolut sekretess om konfidentiell företagsinformation samt
strukturer från GlobalDailyPro. Företagsinformation omfattar bland annat namn och
information om dina kunder (downline) samt även alla företagets kunder.
Sekretessklausulen gäller även efter uppsägning av avtalet.
4:5 Media förfrågningar
Användaren får själv inte svara på förfrågningar angående GlobalDailyPro, dess
produkter, marknadsplan eller tjänster. Användaren skall omedelbart överföra alla
förfrågningar till GlobalDailyPro eller åtminstone få ett godkännande för att få ge svar.
4:6 Rättigheter till kontot
Användaren får inte dela konto med andra personer, överföra eller dela rättigheter till
kontot eller utföra andra former av delning av en del eller hela kontot.

§ 5 Användning av portal
GlobalDailyPro kräver inte några insättningar av pengar in i systemet. Du kan
fungera i portalen som användare eller distributörspartner. I båda fallen behöver
det inte krävas några inbetalningar. Din utveckling är beroende av dig, din
verksamhet och potentiella, tilläggsfria finansiera övervakningar.
5:1 Allmänna bestämmelser
Användaren skall använda portalen på ett sätt som överensstämmer med sitt avsedda
syfte och inte störa dess funktioner. Denne skall använda specifik utrustning som
överensstämmer med gällande lagar och föreskrifter. Användaren får inte sprida och
överföra via portalen i synnerhet:
1. Innehåll som är förbjuden enligt lag, särskilt innehåll som är kränkande, vulgärt,
uppmuntrande till våld eller andra olagliga handlingar som står i strid med lagen
eller god praxis. Kränka personliga tillgångar och tredje mans rättigheter som är
rasistiska eller är av direkt diskriminerande karaktär.

2. Personuppgifter från tredje part, deras telefonnummer och adressuppgifter samt
e-post.
3. Oönskad kommersiell kommunikation och alla andra typer av spam.
5:2 Konto paket
Alla blir aktiva användare när de köper 10 $ Gold Rush. Då kräver inte systemet att
användaren köper några reklampaket. Därefter kan de delta i Globaldailypro
vinsstdelning och belöninigssystem
Systemet kräver inget köp av Gold Rush om användaren bara vill annonsera och inte
vara med i vinstdelnings och belönongssystemet
Om användaren istället väljer att köpa reklampaket, (minst 50 $) kräver systemet att
han också har rätt Gold Rush till önskad Faz-nivå som presenteras i Marknadsplanen.
Värdet på ett paket är $ 5, $ 50 och $ 100 som användaren kan köpa för sin verksamhet.
Användaren måste också ha abonnemang uppköpta för olika Faz i systemet.
Ökningen av kontot är möjlig genom att köpa fler paket. Användaren behöver inte heller
öka antalet paket. De kan fortsätta vara gratis medlemmar och få vinst genom YouTubefilmer.
Varje $ 50-paket ger användaren 100 visningar av sin egen reklam i systemet och varje $
100-paket ger användaren 20 förhandsvisningar av sin egen reklam men utanför
systemet.
$ 5 paketet används endast för Advertising Lotto och ger användaren 20 visningar av sin
egen annonsering i systemet, men användaren får inte någon daglig provision för dem
för att titta på den dagliga reklam som krävs för $ 50 och $ 100 paket.
Du köper alltid en produkt i Globaldailypro och har INGEN rätt att kräva någon vinst
eller belöning.
GlobalDailyPro kan utan förvarning avgöra om all vinst och belöning skall användas till
att köpa nya reklampaket.
Produktpaket för vinstdelning och belöningar:
$1 Youtube annonseringspaket
$5 Lotto reklampaket
$10 Annonspaket (Intern annonsering)
$100 Reklampaket (extern annonsering)
Företagserbjudande paket:
$ 10 Golden Point-paket.
$ 50 Golden Point-paket.
$ 100 Golden Point-paket.
3 slags affärsannonseringspaket.

Användarannonsering Försäljning / erbjudande:
$ 5 = 5 Golden Point
$ 10 = 10 Golden Point
$ 50 = 60 Golden Point
$ 100 = 150 Golden Point
5:3 Filhantering
GlobalDailyPro tillhandhåller service baserad på möjlighet att för användaren att lagra
filer på sitt konto, vilka andra personer kan också se och använda. Genom att ladda upp
en fil eller annons tar användaren på sig fullt ansvar enligt alla lagar att inte dela filer
eller annonser som har upphovskydd eller annat olagligt material. Nedladdning av
material som tillhör annan användare sker på egen hand med överenskommelse mellan
dessa två. GlobalDailyPro är inte part i någon sådan överenskommelse och har inget
ansvar gentemot någon part, andra eller tredje part.
5:4 Namngivning
Varje användare som laddar upp innehåll ska namnge dessa värdfiler samt ge de en
beskrivning som är förenlig med innehållet i filerna.
5:5 Synlighet av filer och deras användning
Användaren kan använda innehåll, filer från annan användare genom att hämta och
spara dessa på sina egna datalagringsenheter såväl som uppspelning för privat syfte.
Nedladdad fil skall endast vara synlig för den användare som har laddat ner den.
5:6 Brott mot fildelningssystem
Obehöriga och ansvarslösa försök att kringgå fildelningssystemet av användaren eller
åter uppladdning av filer som omfattas av detta system kan leda till ansvar för brott mot
dessa föreskrifter samt straff eller civilrättsliga åtgärder mot användaren avseende
olaglig distribution av filer. I detta falla har GlobalDailyPro rätten att ta bort användaren
och dennes konto.
5:7 Användarens ansvar att meddela stötande innehåll
Användaren skall genast meddela företaget om det förekommer stötande, kränkande
eller annat olagligt material i filer som delas på GlobalDailyPro portal. Om användaren
tycker att någon kommentar, innehåll strider mot lag eller praxis skall det omedelbart
anmälas till leverantören på info@globaldailypro.net
5:8 Obehöriga åtgärder
Det är förbjudet att överbelasta servern som används av GlobalDailyPro samt dennes
portal genom otillåten trafik i form av hjälp appar eller andra hjälpmedel som inte
kommer direkt från företaget. Även försök till artificiell possessionering i inlägg och filer
för vinning av lönsamhet i egen verksamhet är förbjuden. Användning av robotappar

som inte stöds av leverantören ses som överträdelse och resulterar i avstängning
omedelbart.
5:9 Ansvar vid uppladdning
Användaren ansvarar helt själv för allt han laddar upp och alla kommentarer samt
material.
§6 Vinst modell
GlobalDailyPro kräver inte att någon skapar business (egen verksamhet), det är ett
alternativ.
6:1 Ytterligare funktioner
Huvudsyftet med GlobalDailyPro webbplatsen är att för användaren göra det möjligt att
synas utåt i världen i egenskap av person eller företag. Att kunna knyta samarbete med
företag och andra gemenskaper. Syftet att kunna hjälpa företag att nå högre rankning på
internet. Den utvecklade vinstmodellen är en extra funktion och är inte nödvändig för
att använda webbplatsen och den baseras på GDP´s totala omsättning. Den ger endast en
möjlighet att skapa sin egen business.
GlobalDailyPro garanterar ingen fast vinst och inte heller alltid vinst i pengar. Företaget
fördelar medel och förvärvar vinst huvudsakligen från sina egna intäkter från samarbete
med andra aktörer och därför endast om företaget gör själv vinst.
Användaren accepterar, godkänner samt är medveten om att det inte är någon fast vinst
utan att vinsten kan påverkas av marknaden eller samarbetspartners. Genom att ansluta
sig till vinstmodellen accepterar användaren risken som kan uppstå.
Marknadsplanen innehåller principer för vinstmodellen. Läs igenom dessa innan du
börjar använda systemet.
6:2 Marknadsplan
GlobalDailyPro marknadsplan, med allt innehåll som ingår i det utgör en integrerad del
av detta avtal.
Indikerat dokument innehåller huvudprinciper för att tjäna vinst i den verksamhet som
beskrivs av GlobalDailyPro. Samtidigt påminner företaget om att man inte kräver att
användare uppmanar nya människor till systemet.
Användaren skall alltid själv försäkra sig om att ha den senaste versionen av Marknads
planen som visas på webbplatsen globaldailypro.info
6.3 Vinstdelning
A. Aktiv användare erhåller bonus genom att vara aktiv tittare med 10 klick på
valfria reklamer i portalen eller att användaren köper rätt Gold Rush i systemet
tillsammans med rätt abonnemang för att följa rätt Faz. Dessa skall göras innan en
stopptid som visas i portalen. Vid utebliven aktivitet stannar systemet och
användaren tar inte del av vinstdelning från GlobalDailyPro. Vinstdelningen

startar igen då du blivit godkänd med 10 reklam klick innan stopptiden som
nämns ovan.
B. Du erhåller bonus på dina medlemmar du tagit in. All bonus beskrivs i
Marknadsplanen. Vid utebliven aktivitet från användaren som orsakar att
systemet stannar erhålls ingen vinstutdelning från medlemmar.
Alla vinster eller belöningar som ges av Globaldailypro går till ditt vinstkonto.
Beroende på omsättning kan Globaldailypro avgöra om en användare kan göra anspråk
på vinsten för att ta ut eller använda den 100% på nya produkter.
6:4 Reklamförsäljningsvinst
En användare får ta emot provision från varje rekryterad kund (annonsör) i portalen
enligt Marknadsplanen.
6:5 Gold Rush matrix

Gold Rush är ett belöningssystem inom portalen baserat på försäljningen av Golden
Points som säljs i dennes användarnätverk.
Användaren tjänar 7% på all försäljning.
GlobalDailyPro erbjuder 7 slags Gold Rush-paket att välja mellan.
Varje paket med sin egen fördel som presenteras i marknadsplanen Varje användare får
samma mängd Golden Points som han köper Gold Rush för .
1 Golden Point = 1GD (Dollar)
10 $ Gold Rush ger användaren 10 Golden Points.
25 $ Gold Rush ger användaren 25 Golden Points.
50 $ Gold Rush ger användaren 50 Golden Points.
150 $ Gold Rush ger användaren 150 Golden Points.
400 $ Gold Rush ger användaren 400 Golden Points.
1000 $ Gold Rush ger användaren 1000 Golden Points.
2500 $ Gold Rush ger användaren 2500 Golden Points.
6:6 Abonnemang
Alla användare måste köpa upp abonnemang till alla FAZ. Vinstutdelning baseras endast
på vilken FAZ du har köpt upp samt om du har köpt för Gold Rush.
6:7 Specialerbjudande och priser
GlobalDailyPro kan vid olika tillfällen erbjuda specialpriser i syfte att öka användningen
av portalen. Vid uppenbar manipulering av nödvändiga riktlinjer avseende omsättning
eller poäng som krävs för att bli kvalificerad för något specialerbjudande eller pris

förbehåller GlobalDailyPro sig rätten till fullständig uteslutning av användaren från
dessa särskilda kampanjer eller bonusar.
6:8 Aktiv användare genom:
För att bli aktiv användare måste man i portalen betala för ett visst produktpaket med
hjälp av betalningsmetoder som GlobalDailyPro tillhandhåller. Vid ej användning av
tjänsterna eller produkterna efter köpet ålägger det inte GlobalDailyPro att återbetala
avgiften.
6:9 Försäljningsstruktur
En aktiv användare har behörighet att förvärva andra användare för GlobalDailyPro´s
produkter och tjänster. För denna tjänst får användaren som förvärvat dessa personer
en vinstprocent i form av provision för omsättning och skapat team. Denne blir då
sponsor till den nya användaren. Som sponsor åligger det i användarens skyldighet att
hjälpa den nye att förstå allt om regler och strukturer kring GlobalDailyPro affärsidé.
6:10 Administrativ panel
Aktiv användare, genom att köpa ett särskilt produktpaket får bland annat fullt
fungerande och utrustad administrativpanel som gör det möjligt för denne att se aktuell
omsättning provision samt viss omsättningshistoria från andra användare.
6:11 Leverans av produkter
Leverans av saker som inte tillhör tjänsteleverantören så som till exempel saker som
vunnits på auktion eller annat som kan förvärvas medlemmar emellan inom systemet
och som tillhör endast användarna ansvarar inte GlobalDailyPro för att rätt leverans
kommer till rätt person.
GlobalDailyPro ansvarar endast för att leverans av systemet som medlemmarna brukar
är rätt och användbar samt att regler följs som systemet kräver.
Skulle en vunnen vara eller andra saker som förvärvas medlemmar emellan försvinna,
skadas eller vara fel av någon okänd orsak kan inte någon användare klaga hos
tjänsteleverantören.
Om köparen och säljaren inte kan komma överens, kan de ansöka till GlobalDailyPro om
hjälp med en lösning genom att skicka en supportbiljett. GlobalDailyPro kommer att
undersöka ärendet från båda sidor och göra ett beslut.
GDP kan endast stänga av ett annat medlemskonto efter klagomål om att denne inte har
fullföljt en leverans till fullo. Detta görs endast efter att den anklagade medlemmen får
förklara sig

6:12 Förvärv av partners (nya personer)

GlobalDailyPro förklarar och användaren bekräftar och accepterar att förvärvet av nya
användare inom dennes skapade business inte är nödvändigt för att erhålla intäkter. All
potentiell information om sätten att erhålla vinst om erkänner fördelarna att bjuda in
nya personer kan inte tolkas som en nödvändig form av funktion i systemet. I synnerhet
formuleringen ” allt du behöver är att ta in en/nästa person” betyder inte att det är
nödvändigt inom GlobalDailyPro´s inkomstmodell. Förvärvet av nya användare är avsett
för bredden av GlobalDailyPro och dess affärsstruktur, men tillgängligheten av tjänsten
gör det möjligt att använda portalen utan dessa åtgärder. En användare som effektivt
har bjudit in (förvärvat) en annan person till GlobalDailyPro portal förvärvar denne till
sin egen distribution struktur.
6:13 Partners verksamhet (Filialkontor)
Verksamheten som ”Partners” i GlobalDailyPro genomförs på egen räkning och risk och
användning av portalen är frivillig. Alla beslut och information som partners tar från
användaren som förvärvat de görs i god tro med sin sponsor vilket GlobalDailyPro inte
har inverkan på. I synnerhet kan partners inte agera på uppdrag av eller för
GlobalDailyPro. Alla regler är lika för alla användare.
6:14 Genomföra business aktivitet
Genomförande av business aktivitet skall endast göras enligt alla villkor och
bestämmelser som GlobalDailyPro presenterar i villkoren samt marknadsplan.
GlobalDailyPro är inte ansvarig gentemot användaren eller tredje part för utelämnanden
eller åtgärder av partners som leder till att man observerar eller bryter mot bindande
bestämmelser. GlobalDailyPro tillhandhåller inte några konsulttjänster till användarna,
särskilt inom ramen för juridiskt, ekonomiskt bistånd eller skattekonsult. Alla
användare är skyldiga att betala alla eventuella skatter på egen hand.
6:15 Använda GlobalDailyPro varumärke
En användare eller partner har rätt att använda företagets beteckning, namn, logotype,
fotografier, utskrifter, information från GlobalDailyPro. En sådan användning är
godkänd endast efter samtycke från GlobalDailyPro och endast enligt bestämmelser som
följer nedan.
1. Om en användare på något sätt använder sig av GlobalDailyPro varumärke i olika
form skall det alltid tilläggas ” i samarbete med” eller ”Independent partner OF
GlobalDailyPro”
2. Om en användare använder namnet GlobalDailyPro i någon domän kan företaget
kräva att överföra rättigheter till domänen.
Vid överträdelser som anses grova förbehåller GlobalDailyPro sig rätten att radera och
ta bort användaren från portalen.
6:16 Samarbete med andra enheter

Det är inte förbjudet att vara en del av något annat MLM såvida det inte påverkar
samarbetet med GlobalDailyPro. Det är inte tillåtet att lägga ut andra liknande sidor i
intern reklam och inte heller uppmana andras affärsidéer på GlobalDailyPro portal eller
grupper skapade på olika sociala medier av GlobalDailyPro förutom de som det finns
samarbete mellan.
6:17 Golden Points
Golden Points kan användaren utnyttja i företagets webbutiker, auktion, reklampaket
samt annat som GlobalDailyPro tillkännager. Dessa poäng kan ej bytas ut mot valuta
eller annat än vad som anges. Golden Points finns även tillgängliga för att köpas upp för
icke aktiva medlemmar som vill använda dessa till auktion eller andra saker som
GlobalDailyPro erbjuder.
GlobalDailyPro har 4 olika paket med Golden Points att erbjuda och dessa presenteras i
Marknadsplanen.
1GD = 1 Golden Point
1GD= 1$
6:18 My wallet
För att få ta del av vinst från personer som användaren bjuder in i systemet måste denne
ha en viss summa innestående på sitt konto. Alla tabeller finns beskrivna i
marknadsplanen på globaldailypro.info. Användaren är tvungen att följa
marknadsplanens tabell för vinst i olika nivåer. Rätt innestående summa ger rätt
vinstutdelning. Summan som användaren har innestående för denna vinstmodell är inte
låst och användaren har rätt att när som helst ta ut delar eller rent av hela beloppet.
Dock så är användaren medveten om att uttag av den innestående summan medför
automatiskt minskning av vinstutdelningen i dessa olika 7 nivåer.
6:19 Downline provision
Hur mycket provision varje användare får från sina kunder beror helt på antalet kunder,
men också vilka steg användaren har vidtagit i företagets Faz-system i kombination med
hur hans plånbokssaldo ser ut och andra kvalifikationer som GlobalDailyPro kräver
enligt marknadsplanen.
Varje medlem kan följa Faz-kvalificeringen i GlobalDailyPro portal i menyn till vänster
(Faz-status)

6:20 Wallet balans
Vill användaren få vinstutdelning över 250 adpacks kräver företaget att denne måste
inneha en innestående summa på 400 $ på sitt konto. Dessa medel är ej låsta och
användaren har rätt att ta ut de vid valfritt tillfälle. Skulle användaren dock ta ut dessa
eller hamna under 400 $ på sitt konto har denne endast vinstutdelning på 250 adpacks

oavsett hur många adpack över 250 denne innehar. Blir summan tillrättad igen har
denne åter vinst på alla adpacks över 250. Denna regel börjar från Faz 5.
6:21 Nedräkning/stopptid
A. I portalen ser medlemmar nedräkning av tiden innan man anses som
okvalificerad, dvs innan man missat tiden som är avsedd för reklamtittandet alla
aktiva medlemmar måste göra för att få vinstdelning enligt marknadsplan. Efter
nedräkningen nått sin stopptid betraktas användaren som okvalificerad om
denne inte har kollat på de 10 reklamer systemet kräver. Systemet stannar då för
vinstdelning samt även för vinstdelning från dennes downline, de inbjudna en
aktiv användare kan ha. Vinstdelningen går igång igen efter att användaren tittat
igen på de 10 reklamer som krävs
B. Stopptiden är inställd på en tidsram i världen. I detta fall är stopptiden inställd
enligt den asiatiska tidsramen (Manila, Filippinerna) och även om alla har samma
nedräkning så kan stopptiden bli vid olika tider, beroende på vart i världen
användaren befinner sig och vad klockan är just i dennes land.
6:22 Krav för produktköp
För att kunna ha utdelning av provision för mer än 100 st adpacks kräver
tjänsteleverantören att användaren bland annat köper ett visst antal produkter av
företaget. Produkternas art och pris finns angivna i marknadsplan
§7 In/utbetalningar
7:1 Värdet av samlade resurser
Värdet av resurserna som samlats in av användaren baseras på tillämpad marknadsplan,
5 % av all intjänat värde överförs och köper upp nya visningar av egen reklam.
Alla vinster som skapas av reklampaket är att motivera och belöna användare att kunna
skapa och göra mer reklam i Globaldailypro eller hos dess samarbetspartners.
Globaldailypro kan utan förvarning avgöra om denna vinst skall betalas ut i form av
pengar eller om användaren skall använda vinsten till att köpa mer reklam i portalen.
Endast provision från försäljning betalas alltid ut i form av valuta till användarens
plånbok på dennes begäran.
7:2 Vinstresultat
Allt vinstresultat syns en gång dagligen på inkommande vinst. Hela vinsten från första
dagen från registreringen av användaren syns i commissions fältet. All bonus beräknas
separat och läggs in i samma konto.
7:3 Insättning

Användaren är medveten om att olika aktörer tar betalt för sina betalningstjänster och
dessa kan variera. GlobalDailyPro kan ta ut en avgift för bankens samt
betaleverantörens kostnader per insättning.
7:4 Uttag
Användaren är medveten om att olika aktörer tar betalt för sina utbetalningstjänster och
dessa kan variera per uttag. Användaren skall alltid se till att rätt adress är angiven i
programmet.
7:5 Klagomål
Klagomål för utebliven insättning eller uttag kan göras till supporten på sidan
www.globaldailypro.info. Det skall inkommit till företaget inom 14 dagar från in eller
uttaget annars anses avräkningen vara korrekt. I händelse av 2 ST obehöriga klagomål
har GlobalDailyPro rätten att ta ut en avgift för supportens arbete dock lägst 30 dollar.
Globaldailypro tittar på alla klagomål tillsammans med support.
Om en användare efter ett slutligt beslut fortsätter att spamma supporten med samma
ärende, har support rätten att kräva $ 30 för förlorad tid på varje extra skräppost.
Support har rätt att ta denna ersättning direkt från användarens konto
7:6 Betalningssätt
Pengar betalas in via följande portaler som finns under fliken inbetalning i portalen.
Beroende på lagar i olika länder kan några vara inaktiverade för vissa användare.
7:7 Gemenskap
Uttag i GlobalDailyPro är inte beroende av nya användarens betalningar eller inbjudna
personer. Alla kan och har möjlighet att skapa en business och kan bli en del av en
gemenskap. Uttag är baserad av uppnådda resultat från användarna samt
samarbetspartners i gemenskapen, till exempel intäkter för annonsering, produkter och
annat som är knutet till företaget
7:8 Extra kostnader
Om ett bankkonto inte specificeras eller på annat sätt blir inkommen till oss med felaktig
information, och innebär att betalningen överförs tillbaka, ska användaren bära dessa
kostnader om sådana uppstår. Avgifter som tillkommer för överföringar utanför EU, så
kallade SEPA-zonen länder skall betalas av användaren.
7:9 Minsta uttagsbelopp
Uttag under lägsta belopp på 25 Dollar betalas inte ut. Dock kan användaren välja att
generera uttaget i en registrerad kod som görs i användarpanel och sälja den till tredje
part. Vid sådan uttagsregistrering tar GlobalDailyPro ut en avgift på 2 $ per genererad

kod upp till 10 $ och en avgift på 10$ för genererad kod över 10 $. Man kan endast
generera kod upp till 1000 $ per gång.
7:10 Maximal utbetalning
Användaren, oberoende av val han gjort kan vid samma tid ta ut ett frivilligt önskat
belopp, dock endast enligt gällande bank och lagregler som användaren eller företaget
är beroende av i det land denne befinner sig i.
§8 Advertising Program
8:1 Tjänsten
GlobalDailyPro fullgör annonsörens tjänst denne köpt, baserad på att annonserna läggs
ut på webbplatser som tillhör tjänsteleverantören och andra externa webbplatser som
kommer visas och användas av alla inom GlobalDailyPro.
Tjänsten gör det möjligt att få ekonomiska fördelar i form av vinst eller belöningar.
Vinsten beror helt på antal samarbeten med sina partners samt användarens aktivitet.
8:2 Funktionen av annonsvisning
Annonserna kommer visas enligt avtalen och användarens önskemål som denne själv
beordrar inne i aktivitetsfälten i Advertising delen. Användaren är fri att använda antal
annonser denne själv vill som skall visas. Användaren är fri att bestämma vem som skall
kolla på annonserna inom ramen att det inte utgör en diskriminerings eller olaglig
handling.
8:3 Ett konto per hushåll
Varje användare av GlobalDailyPro portal kan endast registrera ett konto per hushåll.
Om programmet upptäcker aktivitet på mer en ett konto i samma hushåll kommer dessa
konton att bli permanent och oåterkalleligt raderade.
Även om användning via VPN upptäcks leder detta till omedelbar avstängning
SOM EN DEL AV PROGRAMMET KOMMER VERIFIKATION KRÄVAS AV VARJE
ANVÄNDARE!
8:4 Konto verifikation KYC
Varje konto måste verifieras. Verifikationen är nödvändig för att få rätt uppgifter om
varje användare. Användaren skall inkomma med bra bild samt id handling, kort på sig
själv samt ett underlag som styrker hans adress denne är skriven på. GlobalDailyPro har
rätt att kräva ytterligare dokument eller andra dokument för att övertyga sig om att rätt
användare är registrerad på företagets portal.

KYC är ett krav vid auktion, köpa adpacks, uttag samt om användaren vill göra koder i
systemet.
KYC är inte nödvändig om man vill köpa Gold Rush Matrix, köpa varor på auktion, köpa
Golden points paket eller nya visningar.
GLOBALDAILYPRO ÄR ETT BELÖNINGSPROGRAM MEN DET ÄR INTE ETT
INVESTERINGSPROGRAM.
8:5 Programfunktioner
Systemets funktion är att belöna användare som annonserar med Globaldailypro och ge
affiliate-provision till användare som säljer GDP´s-produkt, men det är inte ett
investeringsprogram och kan inte betraktas av användare som ett sådant. Användarnas
grundval är inte av ekonomiskt vinningssyfte.
8:6 Vinstfördelning/ Belöning
För att kunna delta i vinstutdelningen/ belöningsystemet skall användaren själv ha köpt
ett annonspaket (adv. Pack). Resultatet av vinsten beräknas i 24 timmars period (som
regel) efter visning av 10 annonser dagligen i portalen. Om användaren inte tittar på
minst 10 annonser på en viss dag, deltar denne inte i fördelningen av den dagliga
vinsten.
8:7 Värde- marknadsplan
Värdet av köpt annonspaket och rätten att visa annonsen anges i portalen samt i
marknadsplanen.
8:8 Upplandning av annons
Som en del av de erbjudna tjänsterna hos GlobalDailyPro ges möjligheten att ladda upp
en vanlig textannons eller en hemsida annons. För att ladda upp en annons skall en
användare fylla i tillgängligt formulär som ger nödvändiga detaljer sedan skicka in
annonsen till företaget för granskning. Alla förfrågningar angående anpassning av
annonser skall skickas till supporten genom att gå in på sidan www.globaldailypro.info
8:9 Innehåll i annonsen
Annonsören (användaren) bär fullständigt ansvar för innehållet av annonsen gentemot
GlobalDailyPro samt tredje part. GlobalDailyPro förbehåller rätten att utan att meddela,
vägra delning av en annons, samt att ta bort denna i händelse av brott mot lagar.
8:10 Ändrade förhållanden
I fall där två olika användare måste infinna sig i samma hushåll av en eller annan orsak
skall en redogörelse för händelsen skickas till support för granskning.

GlobalDailyPro har rätten att begära handlingar som styrker att dessa användare var
under andra förhållanden innan de inträdde avtal med GlobalDailyPro. Vid fall som är
tveksamma är alltid GlobalDailyPro den som bestämmer påföljden.
Oavsett hur användarna kommer överens om fortsatt aktivitet med supporten skall §
8:3 följas efter överenskommelsen som gjorts.
Endast användaren är ansvarig för att rätt begärda dokument är rätta och styrker
dennes påståenden.
§9 Ansvar
Vi skyder om rättigheter och därför skall alla användare ta extra till sig om
rättigheter att publicera, förvara och distribuera filer som tillhör oss.
9:1 Service
Användaren bär det fulla ansvaret för respekten av upphovsrätten och andra rättigheter
som är kopplade till publicering, lagring, distribution och andra former av användning
av de filer som innehas av användaren och lagras hos GlobalDailyPro.
9:2 Mål i ärendet
Användaren skall, när det gäller upphovsrättsliga krav vara medveten om brott mot
någon av dessa regler genom att ladda upp, dela eller publicera material från
GlobalDailyPro på olovligt sätt bär själv allt ansvar gentemot företaget för eventuella
rättsliga kostnader som domstolsförfaranden, juridiska representationer eller kostnader
som utges av domstol eller som upprättas genom kompensation.
9:3 Obehörig åtkomst
I händelser av obehörig åtkomst eller försök till åtkomst med obehöriga medel eller sätt
har GlobalDailyPro rätt att ta ut böter som kompensation för förlust och omedelbart
utesluta användaren från GlobalDailyPro plattform.
OM DU BRYTER MOT REGLER KAN DITT KONTO BLI SPÄRRAT!
9:4 Sanktioner
Överträdelser av bestämmelser i dessa föreskrifter kan enligt GlobalDailyPro
bedömning resultera i en varning, total blockering av kontot, begränsa möjligheter att
använda särskilda tjänster, radera alla filer eller särskilda fält som bryter mot dessa
föreskrifter inklusive radering av kontot. Det är alltid GlobalDailyPro som bestämmer
vilken uppfattning är rätt eller felaktig och användaren kommer alltid att varnas
skriftligt via e-post innan en sådan åtgärd beslutas.
9:5 Uteslutning

GlobalDailyPro bär inget ansvar gentemot användaren för förlorad portaldata eller
medel vid en uteslutning av användaren. GlobalDailyPro är inte heller ansvarig för
skador som kan tillkomma för ovan nämnda som härrör från force majeure eller tredje
man.
9:6 Obehörig tillgång till kontot
Alla konsekvenser som uppstår till följd av att tredje part får access till lösenord till
användaren ger inte upphov till ansvar för GlobalDailyPro. Detta gäller särskilt när
användaren loggar in via olika platser.
9:7 Rätten till omedelbar radering
GlobalDailyPro har rätt att ta bort en eller flera filer som delas av en användare, liksom
hela kontot, för att kunna upprätthålla en adekvat nivå av tjänstestandard och
portalfunktionalitet vid överträdelser av förordningarna eller lagen. Radering kräver
ingen förhandsanmälan, men användaren får kräva en motivering via e-post.
9:8 Skada företagets rykte
En användare som är missnöjd eller på annat sätt känner att denne har blivit
felbehandlad av företaget eller tredje part skall snarast genom e-mail påpeka det för
tjänsteleverantören. Att sprida falska eller oroande rykten bland medlemmar eller andra
kanaler leder i omedelbar avstängning av användaren för all framtid. Användaren
förlorar då allt han har införskaffat i systemet och kan ej heller kräva någon
kompensation för det. Viktigt är uppmärksamma är att det är tjänsteleverantören som
bestämmer helt och hållet om användaren har missbrukat sitt medlemskap och ingen
annan.
Vid sådan uteslutning av användaren äger tjänsteleverantören rätten att kräva tillbaka
allt som användaren har fått i vinst och provision över tiden denna har varit medlem.
Detta krav kan påkallas genom rättslig förhandling i domstol.
§10 Upphovsrätt
ANVÄNDAREN KAN ANVÄNDA INNEHÅLLET PLACERADE I PORTALEN ENDAST
SOM EN DEL AV GEMENSAM PERSONLIG ANVÄNDNING.
10:1 Rättigheter till portalen
Alla rättigheter till portalen och alla dess delar (inklusive programvara,
funktionsschema, grafiska element, databaser och verk som presenteras i portalen)
tillhör GlobalDailyPro.
10:2 Tillåtet personligt bruk
Användaren får använda innehållet som placeras i portalen endast i ramen för tillåten
personlig användning. Eventuell användning av innehållet i portalen som inte utgör
tillåtet av personligt bruk, är förbjudet och utgör upphovsrätts brott.

10:3 Förbjud
Användning av portalen betyder inte köp av rättigheter till denne eller dess specifika
detaljer.
10:4 Ändring eller blockering
Ändring eller blockering, utan GlobalDailyPro samtycke, innehåll som presenteras i
portalen kan utgöra en överträdelse av gällande bestämmelser, liksom GlobalDailyPro
och andra personers rättigheter. Detta gäller specifikt för användning av verktyg som
internetwebbläsare eller andra applikationer med förmåga att ändra eller blockera
innehåll som överförs via portalen, särskilt innehåll i annonspaketen.
§11 Rätten att meddela om överträdelse. Klagomål
UPPTÄCKER DU EN ÖVERTRÄDELSE ELLER NÅGOT SOM INTE STÄMMER I
BESTÄMMELSER SKALL DU GENAST PÅPEKA DETTA TILL OSS. ÄVEN OLIKA
BROTT AV ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART SKALL ANMÄLAS TILL OSS!
11:1 Anmälan
Användare och tredje part skall meddela GlobalDailyPro, genom e-post informationen
om andra användares brott mot lagar som är kopplade till innehållet i portalen samt
eventuelle oegentligheter i samband med dess funktioner.
11:2 Innehåll i anmälan
Anmälan måste innehålla obligatorisk information men i synnerhet bör dessa anges:
1. Anmälnings typ.
2. Beteckning av personen som lämnar information vars rättigheter har kränkts i
form av namn samt användarnamn i systemet. Anmälaren skall också ange epostadress och telefonnummer tillsammans med landskod.
3. Noggrann beskrivning av överträdelsen av lagen. Meddelande som inte uppfyller
specifika krav för att anmälan kan behandlas kommer inte vara form av
tillförlitlig meddelande. Anmälan bör innehålla information inriktad att skydda
tjänsteleverantörens samt användaren och tredje parts intressen.
11:3 Komplettering
Ett meddelande som inte uppfyller krav som nämns ovan kan leda till att GlobalDailyPro
uppmanar om komplettering av anmälaren med en lämplig tidsperiod. En tidsperiod
som löpt ut skall betraktas som upplöst anmälan.
11:4 Tillfällig blockering
I situationer som ger upphov till tvivel av anmälan har GlobalDailyPro rätten att
tillfälligt blockera ett konto för utredning. En blockering av ett användarkonto behöver
inte betyda att denne som innehar detta konto har brutit mot några regler i lagen. Denna

blockad kan vara 30 dagar eller högst 60 dagar. Efter detta måste GlobalDailyPro ha
bestämt om kontot skall förbli blockerad, tas bort eller om anmälan om brott läggs ner.
Den anmälda partnern samt anmälaren skall inom rimlig tid få information hur fallet
föreligger samt att båda parter får tydlig förklaring om omständigheterna.
All information sker skriftligt till bådas e-post vilket de angivit vid inskrivning.
VI UPPSKATTAR EN ANVÄNDARES YTTRANDE OCH DENNE HAR ALLTID RÄTT ATT
ÖVERKLAGA ETT BESLUT. DETTA GÄLLER BÅDA PARTER.
11:5 Klagomål
Användaren har rätt att lämna klagomål om de tjänster som avser i förordningarna.
Klagomål skall alltid inkomma till GlobalDailyPro i skriftlig form och tas endast emot via
e-post.
GlobalDailyPro förbehåller sig rätten att inte lämna ytterligare svar på en klagan om
klagan saknar grund, särskilt i de områden tvisten är redan löst.
§12 Allmän information om tjänsterna
GLOBALDAILYPRO KRÄVER INTE NÅGRA EXCEPTIONELLA TEKNISKA
PARAMETRAR FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA TJÄNSTERNA.
ALLA KRAV ÄR SPECIFICERADE I FÖRORDNINGAR.
12:1 Systemfunktion
GlobalDailyPro säkerställer systemets funktion på ett sådant sätt att varje användare
har rätt att sluta använda tjänsterna kostnadsfritt.
12:2 Programmets säkerhetsgrad
GlobalDailyPro säkerställer att det datoriserade systemets funktioner är 100 procent
säkra för intrång av tredje part. Allt intrång i systemet beror på att lösenord eller annan
viktig information har tillåtits av användare eller tredje part.
12:3 Antivirus
Användaren bör vara medveten om risker som kan förekomma vid avsaknad av
antivirusprogram. All säkring av egna data på användarens personliga enheter skall
säkras upp av användaren. GlobalDailyPro ersätter inga förlorade medel på grund av
avsaknad av säkerhetstillägg på privata enheter.
12:4 Authenticator
GlobalDailyPro erbjuder användaren att ha två vägs säkerhet för åtkomst till kontot. I
vissa moment i systemet kräver tjänsteleverantören att denna tjänst innehas av
säkerhetsskäl.
12:5 Uppdatering av systemet

Tjänsteleverantören kan när som stanna systemet för uppdateringar och ändringar i
systemet.
Sådana uppdateringar kan medföra fel i system i form av buggar. Det är helt upp till
användaren själv att se till att allt är korrekt innan framförallt sätter in medel in i
systemet eller gör ett uttag
§13 Ändring av förordningarna
13:1 Rätten att ändra
GlobalDailyPro har rätt att ändra förordningar utan att ge en anledning. Företaget skall
dock ge information synligt till användaren vid sådan händelse. Om en användare inte
godkänner ändringen av förordningarna har denne rätta att sluta använda sitt konto
utan någon kompensation.
13:2 Komplettering i förordningen
Bestämmelser som anses ändras i föreskrifter ändras alltid till sådana bestämmelser
som har närmast betydelse och syfte med tidigare samt för företagets bättre framtid.
13:3 Tvister
Bestämmelser i villkoren och alla tvister mellan GlobalDailyPro och användaren skall
alltid lösas genom intern uppgörelse och inte i en domstol.
13:4 Paus orsakad av tjänsteleverantören
GlobalDailyPro har rätt att utföra underhållsarbeten som är avsedda att återställa
säkerheten eller stabiliteten i systemet. Användaren har ingen rätt till kompensation i
samband med en sådan paus samt inte heller upphöra att göra tjänsterna hos företaget.
13:5 Förändringar
Användaren godkänner förändringar, lagliga ändringar och överföring av rättigheter
från GlobalDailyPro till annan enhet. I synnerhet accepterar användaren att
GlobalDailyPro´s huvudkontor kan överföras till annat land, inklusive skapande av ett
helt nytt företag eller en sammanslagning av företag.
§ 14 Extra tjänster
GlobalDailyPro har rätten att när som helst, utan att rådgöra med medlemmar
lägga till någon extra tjänst som innebär att användaren har möjlighet att även
utnyttja denna för sin eller andra medlemmars vinning.
14:1 Reklam Lotto

Alla aktiva användare har rätt att delta i ett lotteri som presenteras på
tjänsteleverantörs sida. Reklam lotto anses inte som spel då man köper en vara i form av
reklampaket för 5 $. Dessa kan endast utnyttjas i form av Lotto paket för 5 GD.
1. Alla aktiva användare har rätt att när som helst köpa upp ett obegränsat antal
Lotto paket.
2. Alla Lotto paket ger användaren ett nr som endast denne har samt 20 visningar
av egen reklam.
3. Lotto paketen ger ingen daglig vinstutdelning i systemet.
4. Dragningen sker automatiskt av systemet en gång i månaden och summan av
vinsten bestäms i procent, vilket innebär att det kan skilja i varje dragning.
5. Systemet utser 5 vinnare vid samma tillfälle med 5 olika vinster.
Vid ej vinst i dragningen sparas användarens alla lotto nummer till nästa dragning.
Användaren har även nu rätt att köpa mer nya lotto paket men kan ej aldrig ta bort
någon av dessa gamla paket har redan innehar.
Vid vinst i dragningen raderas alla av den vinnande användarens lotto nummer och
vinst sätts in på användarens konto i systemet i form av GD.
Alla Lotto paket en användare köper är personliga och får ej delas, säljas eller bytas med
någon annan användare i systemet.
14:2 GDP auktions hus
Auktionshuset är en webbshop modell för alla verifierade användare. Syftet är att
användaren själv kan lägga in och sälja privata saker genom auktion. Även icke
aktiva medlemmar har rätt att använda auktions portalen men endast efter att ha
gjort en godkänd verifiering av sig själv.
1. En aktiv medlem skapar sina auktionsannonser genom att använda sina
tilldelade Golden Points från tjänsteleverantörens portal.
2. En icke aktiv medlem har rätt att skapa sina auktionsannonser efter att ha köpt
Golden Points i systemet.
3. Tjänsteleverantören erbjuder 3 olika paket med Golden Points för icke aktiva
medlemmar.
4. Erbjudna paket från tjänsteleverantören delas upp i form av provision med
sponsor till den aktiva användaren enligt tabell i marknadsplanen. Om
användaren saknar sponsor uteblir provision för andre part, dvs
5. GlobalDailyPro tar en avgift enligt tabell i marknadsplanen för endast sålda
produkter på auktionssidan.

6. Alla som skapar auktionsannonser ( som säljare) skall inneha en godkänd KYC
verifiering i systemet.
Tabell för alla kostnader för att skapa en auktionsannons presenteras i Marknadsplanen.
Användaren godkänner att tjänsteleverantören får, utan förvarning själv bestämma
samt även ändra avgifter som presenteras. Tjänsteleverantören får dock ej ändra något i
redan pågående auktion.
Mat eller webbplatser är inte tillåtna att säljas på auktionen.
Användaren är fri att skapa en auktion för vad han vill men ändå ta hänsyn till att inte
skapa auktion för något som kan anses som stötande eller omoraliskt för andre part. Vid
en sådan överträdelse har tjänsteleverantören rätt att utan förvarning ta bort en
pågående auktion. I det fall förlorar användaren rätten till de avgifter han redan lagt ut
för denna auktion. Användaren får i detta fall vetskap om överträdelsen via e-post och
har rätt att överklaga tjänsteleverantörens beslut, dock endast en gång. Överklagan skall
då skickas till supporten med auktionens nr samt en beskrivning varför användaren
anser att felaktigt beslut har tagits.
14: 3 Auktionsregler
Användare som säljer:
1. Det kan bara finnas en auktion per försäljningsartikel åt gången.
2. Annonsören måste äga den auktionerade artikeln i verkligheten.
3. GlobalDailyPro tar inget ansvar för innehållet i publicerade auktioner. Vi frånskriver
oss allt ansvar för indirekta skador av något slag som kan uppstå på grund av tekniska
fel från oss eller någon felaktig handling från oss.
4. GlobalDailyPro är inte på något sätt involverat i affärsavtalet mellan säljare och
köpare och kan därför inte hållas ansvarigt på något sätt.
5. Bilder som används i annonsen måste ägas av annonsören.
6. Alla användare ska kunna ta emot betalningen i en av de vanligaste
betalningsmetoderna.
7. Genom att använda denna auktion accepterar användaren villkoren.
Användare som köper
1. Du ansvarar för att läsa hela annonsen innan du lägger ett bud på eller förbinder dig
att köpa en artikel.
2. Du ingår ett bindande avtal om att köpa en artikel när du accepterar att köpa en
artikel eller om du lägger det vinnande budet.
3. Du godkänner villkoren för betalningsmetoden som säljaren kan ha angett.
4. Du samtycker till villkoren som gäller för artikelns fraktalternativ när du lägger ett
bud.

5. Om det uppstår en tvist mellan säljaren och dig som köpare, löser GlobalDailyPro inte
tvister eftersom vi bara ger utrymme för reklam och inget annat.
6. Genom att använda denna auktion accepterar användaren villkoren.
14:4 Karriärplan
GlobalDailyPro presenterar för användare en karriärplan för den som vill följa den och
uppnå hög status samt ta del av priser som följd av detta samt för arbetet användaren
gör.
Karriärplanen visas i egen folder på globaldailypro.info tillsammans med dennes priser
och utmaningar. Alla vinstpriser som presenteras där är engångspriser som användaren
erhåller efter varje uppnådd position.
GlobalDailyPro har rätten att enligt § 16:1 ta in vilken samarbetspartner som denne
önskar in i karriärplanen och som utgör en bättre vinst för både användaren så som
tjänsteleverantören. Vid ett sådant fall är användaren bunden till att även ta del av
samarbetspartnerns egna karriär plan om det krävs för att erhålla vinstpriset.
Användare är inte tvingade att följa karriärplanen till en nivå som betyder att något köp
måste göras hos samarbetspartnerns portal för att fortsätta ta del av GlobalDailyPro
vinstprogram.
Karriärplan presenteras i tre olika nivåsteg:
Leaders club
Diamnod club
Vip club

§15 GDPR

15:1 Förordning
I enlighet med art. 13 avsnitt 1 och 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016,
om skydd för individer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri
rörlighet för sådana uppgifter.
och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän förordning om dataskydd, nedan:
GDPR) (Journal of Laws EU L119 / 1)
indikerar vi att:
1) administratören av dina personuppgifter är GLOBALDAILYPRO, nedan kallad
administratören;
Administratören behandlar dina personuppgifter,

2) dina personuppgifter behandlas för att:
ingående och utförande av kontrakt för tjänster som erbjuds av administratören
fullgörande av lagliga skyldigheter som åligger administratören som följer av
bestämmelserna i separata handlingar
upprätta, försvara och uppfölja fordringar,
övervägande av klagomål.
3) dina personuppgifter lagras under en tillräcklig period och inte längre än perioder i
enlighet med tillämpliga bestämmelser i tillämplig lag
på administratören inom enskilda områden för behandling av personuppgifter.
4) du har rätt att: begära administratören att få tillgång till personuppgifter; rättelse,
radering eller begränsning av behandling av personuppgifter;
motsätter sig behandling, dataöverföring eller återkallande av samtycke när som helst,
5) du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten,
6) tillhandahållande av personuppgifter är ett villkor för att ingå avtalet och är frivilligt,
men underlåtenhet att lämna uppgifter i den utsträckning som administratören kräver
kan leda till att kontraktet inte uppfylls. I andra fall är det baserat på frivilligt samtycke
från den person som lämnar sina personuppgifter eller lagliga bestämmelser
(särskilt den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter av den 27 april 2016
- GDPR),
Underlåtenhet att tillhandahålla data i den utsträckning som administratören kräver kan
dock leda till oförmågan att utföra kontraktet / tjänsten.
7) mottagare av dina uppgifter kan vara enheter med vilka vi samarbetar för att
tillhandahålla tjänster,
som vi erbjuder och implementerar baserat på slutna kontrakt och andra enheter, till
exempel samarbetsbyråer,
som vi är skyldiga enligt tillämplig lag,
8) När det gäller skyddet av dina personuppgifter och hur du behandlar dem kan du
kontakta oss skriftligen
på adressen till administratören "GlobalDailyPro" på adress : GlobalDailyPro LLC P.O.
Box 7800, Fujairah - UAE eller på e-postadressen: info@globaldailypro.net
Rättslig grund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27
april 2016.
om skydd för individer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri
rörlighet för sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (Journal of Laws EU L 119 av den 4 maj
2016)

ANVÄNDAREN ÄR MEDVETEN OM FÖRETAGETS HANTERING AV GDPR LAGEN
GLOBALDAILYPRO LAGRAR ALL INFORMATION I EN DATABAS DÄR ENDAST EN
ADMINISTRATÖR HAR TILLGÅNG TILL DESSA VILKET BETYDER ATT INGEN AV
FÖRETAGETS ELLER PROGRAMMETS UNDERLEVERANTÖRER HAR TILLGÅNG TILL
DENNA DATA.
15:2 Hantering av uppgifter
Personuppgifter som inkommer till GlobalDailyPro hanteras på en separat enhet där
endast en anställd har tillgång med egen admin och lösenord.
15:3 Uppgifternas tid i företaget
All personlig information som inkommer till GlobalDailyPro hanteras oåtkomligt för
tredje part 14 dagar framåt efter inregistrering.
Efter verifikation av användaren är gjord raderas all oanvändbar historik förutom det
som behövs för att kunna identifiera denne. Dessa uppgifter är krypterade samt gömda
med separat virusprogram.
15:4 Samtycke
Användaren ger frivilligt sitt samtycke att företaget hanterar deras personuppgifter och
det sätt dessa hanteras på.
Användaren har rätt att dra tillbaka sitt samtycke när denne själv vill. Dock så kan det bli
uteslutning av kontot eftersom företaget är beroende av personuppgifter för att kunna
verifiera rätt användare.
Samtycke ges av användaren i portalen under ”profil”.
15:5 Dra tillbaka samtycke
Användaren drar tillbaka sitt samtycke genom e-post till supporten. Detta görs från
sidan:
www.globaldailypro.info
15:6 Begäran om uppgifter
Användaren har rätt att begära av GlobalDailyPro protokoll på vilka uppgifter som
hanteras av företaget gentemot denne. Uppgifter skall lämnas skriftligt.
15:7 Utlämning av uppgifter till tredje part
GlobalDailyPro lämnar inte ut eller uttalar sig om användare och dennes uppgifter.
Användare är anonyma i systemet där endast deras användarnamn publiceras till tredje
part.

§16 Partners och avtal med partners
GlobalDailyPro har en serie partners anslutna till plattformen och arbetar
ständigt för att det skall komma flera.

16: 1 Avtal
GlobalDailyPro har full rätt att inkludera alla partneravtal när som helst
och även om det innebär en förändring för användaren att fortsätta att ta emot den
utlovade provisionen från GlobalDailyPro.
Vinsten baseras på företagets omsättning avseende §8: 6 eller andra intäkter som
genereras i GlobalDailyPro, därför har GlobalDailyPro rätten att ändra användaraktivitet
när som helst inom såväl marknads så som karriärplan för att säkerställa en bättre
framtid för företaget.
16: 2 partners
GlobalDailyPro har rätt att själv bestämma vilka partner som ska ingå i systemet och
även när de ska bilda ett partnerskap.
Om en medlem hittar en partner som vill gå med i GlobalDailyPro-system eller bara
bilda ett samarbete, är det fortfarande GlobalDailyPro som avgör all betydelse av ett
partnerskap.
GlobalDailyPro såväl som alla dess användare måste naturligtvis följa alla partners
regler. Vid en allvarlig överträdelse har GlobalDailyPro rätten att avsluta samarbetet
med omedelbar verkan när som helst utan att tidigare ha angett det för varken
användaren eller partnern i fråga.

