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Betr. Avstängning av hemsida http://home 1 .swipnet.se/~w-17959/

Åberopande ert brev 980123 och dagens samtal med bolagsjuristen Elisabeth Ekstrand 
motsätter vi oss ert beslut att stänga av ovan uppgivna hemsida då ni saknar laglig grund 
för denna åtgärd.

Att åberopa diskussioner med Datasinspektionen räcker inte för ert beslut att bryta 
ingånget avtal utan ni måste i detalj åberopa i vilket avseende aktuell hemsida strider mot 
svensk lag, vilket ni åberopar i era allmänna villkor.

Hemsidan har ändrats med avseende på Datainspektionens uppfattning att det skulle ha 
funnits något som skulle kunna betraktas som register.

Är Tele2 av uppfattningen att det finns något register på den aktuella hemsidan, vilket 
Elisabeth Ekstrand hävdade vid dagens telefonsamtal, då bergär vi att ni inkommer med 
er definition på vad ett dataregister omfattar och var ni kan finna något sådan på den 
aktuella hemsidan.

Datainspektionen har i korrespondens med mig åberopa adress:
htt://l.swipnet.se/-w-17959/nb-falll.5.html - och denna sida finns över huvudtaget inte 
varför vi inte kan förstå hur de skulle kunna fälla något utlåtande till er, vilket ni grundat 
ert avstängningsbeslut på.

Jag ber er se seriöst se på detta ärende och inte tillämpa några hemmagjorda rutiner utan 
följa svensk avtalslag. Det finns ett abonnemangsavtal mellan er och 5D Academy AB 
med kundnummer 326719. Till detta avtal har ni fogat - Allmänna villkor för Tele2s 
personliga WWW-sidor som gäller fr o m 1996-07-01 tills vidare. Några andra villkor är 
icke kända och i detta sammanhang åberopar jag punkt 10 som har följande lydelse:

http://home
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"Gör part sig skyldig till väsentliga kontraktsbrott och har ha ej vidtagit rättelse senast 30 
dagar efter det att han erhöll skriftlig anmaning härom från den andra parten, har den 
senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp abonnemanget ifråga"

Tele2 har icke redovisat i vilket avseende aktuell hemsida strider mot svensk lag och 
därmed kan ej heller någon rättelse vidtagas för att avhjälpa ett eventuellt brott mot 
svensk lag.

Vi begär härmed att Tele2 inkommer med detaljerad redovisning i vilket avseende den 
aktuella hemsidan innehåller uppgifter som strider mot svensk lag. Först efter att sådan 
information har inkommit kan vi tag ställning till eventuella rättelser och enligt avtal har 
vi 30 dagar på oss innan Tele2 kan vidtaga några avstängningsåtgärder.

Under mellantiden begär vi att Tele2 gör den aktuella hemsidan tillgänglig enligt avtalet 
och upphör med censurerande och diskriminerande verksamhet för att skydda 
särintressen, vilka inte gagnar samhällsutvecklingen.

Av vad som framkommit ligger Håkan Nordquist/System 3R International AB bakom 
kravet att ni skall stänga av hemsidan. I hans anmälan till Datainspektionen åberopar han 
hemsida:

http ://home 1. swipnet. se/~ w-17959/nb-fall 15 .html

Denna hemsida gäller Nordbankens agerande i ett speciellt fall. Nordbankens 
informationschef Sven Gustafsson har vid minst tjugo (20) tillfällen gjort inlägg på 
hemsidans klotterplank för att besvara missnöjda kunder till Nordbanken. Vi har genom 
denna samverkan utgått från att det icke har förekommit något brott mot datalagen 
genom vår Internet verksamheten.

Än en gång begär vi att Tele2 respekterar ingånget avtal och omedelbart öppnar 
hemsidan och icke faller undan för påtryckande särintresse eller en datalag som strider 
mot svensk grundlag om varje medborgares rätt till yttrandefrihet.


