Allmänna villkor för Priority Pass
Dessa villkor gäller från 1 juni 2021 och fram till
villkoren ersätts av nya villkor eller tjänsten upphör.
Priority Pass tillhandahålls av Tenerity AB,
fortsättningsvis kallat Tenerity, å OPs vägnar. OP gör
tjänsten tillgänglig för dig som är OP Platinum-kund,
fortsättningsvis kallat Kunden.
Priority Pass
Kunden får tillgång till över 1300 flygplatslounger
runt om i världen oberoende av biljettyp och
flygbolag. OP Platinum-kunder har kostnadsfria
loungebesök för sig själva och en gäst inkluderat i
Priority Pass-medlemskapet.
För att få tillträde till loungen ska Kunden identifiera
sig med sitt Priority Pass medlemskort samt giltig
legitimation. Alla deltagande lounger ägs och drivs av
utomstående organisationer, och Kunden måste följa
Priority Pass användarvillkor:
https://www.prioritypass.com/en/conditions-of-use,
samt de regler och villkor som gäller för respektive
deltagande lounge. Tillgång till loungen kan
begränsas i mån av plats helt efter bedömning av
varje enskild lounge. Barns tillgång till lounge kan
variera.
Tenerity hantering av personuppgifter
Tenerity är personuppgiftsansvarig för
personuppgifter rörande Kunden som samlas in i
samband med Kundens användning av tjänsten.
Information som samlas in är namn, Priority Pass
medlemsnummer, lounge och datum för besök.
Ändamålet med insamlandet är att leverera
tjänsten, att kunna svara på frågor från Kunden och
behandla eventuella klagomål samt att försvara
eventuella rättsliga anspråk.
Tenerity behandlar personuppgifter i enlighet med
gällande lag och Tenerity’s Personuppgiftspolicy:
https://www.tenerity.com/regulatory
Gällande lag och språk
För detta avtal gäller finsk lag. Avtalsvillkoren finns
på finska, svenska och engelska. Kunden kan vara i
kontakt med Tenerity under avtalsperioden på finska
och svenska eller engelska.
Allmänt
OP har rätt att avsluta tjänsten om Kunden
missbrukar tjänsten.

Tenerity eller OP ansvarar inte för skada, förlust
eller förseningar som beror på beslut av
myndigheter, krigshändelser, strejk, lockout,
blockad, brand, explosion, virusangrepp, sabotage
eller liknande händelser som betecknas som force
majeure.

Geografiska begränsningar
Tenerity kan inte leverera tjänster i anknytning till
Iran, Cuba, Sudan, Syrien, Nordkorea eller
Zimbabwe.

