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Politik vedr. brug af IBCLC's 

varemærke 

 

(IBCLC Trademark Use Policy – Danish) 
 
International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) ejer bisse navne, 
varemærker og logoer, herunder certificeringsmærkerne International Board Certified Lactation 
Consultant®, IBCLC® og IBCLC-logoet som vist på den vedhæftede "Style guide til IBCLC's 
logo" ("mærkerne"). Kun enkeltpersoner, der imødekommer IBLCE's egnethedskrav, har 
bestået IBLCE's eksamen og vedligeholdt IBCLC's certificering, må benytte mærkerne. Brug af 
mærkerne må kun foregå i overensstemmelse med denne politik og dens vilkår og betingelser. 

 

1. Brug af mærkerne 

Mærkerne tilhører eksklusivt IBLCE og er beskyttet af gældende varemærkelovgivning. Al 

brug af mærkerne er underlagt gennemgang og godkendelse af mærkerne IBLCE. IBLCE 

forbeholder sig ret til at tage et hvilket som helst tiltag, det skønner nødvendigt, herunder 

juridiske eller øvrige handlinger, for at beskytte dets rettigheder i tilfælde af nogen form 

for uautoriseret, upassende eller utilladelig brug af mærkerne. 

 

2. Egnethed 

Brug af mærkerne er begrænset til enkeltpersoner, der på tidspunktet for brug af 

mærkerne har indhentet og vedligeholdt certificeringen igennem overensstemmelse 

med alle IBLCE's gældende krav. 

 

3. Anvendelsesmetode og -begrænsninger 

Mærkerne må alene placeres, findes, trykkes eller påsættes et hvilket som helst dokument, 

websted, tøjstykke, smykke eller lignende medie med henblik på at identificere den 

autoriserede bruger som indehaver af et IBCLC-certifikat. Mærkerne kan ændres i størrelse 

men må derudover ikke modificeres, ændres, rearrangeres, redesignes eller forandres på 

nogen måde. Brug af de mærker, der fremgår her i, er personlig for den certificerede bruger 

og må ikke sælges, licenseres, underlicenseres, overføres til eller benyttes af nogen 

tredjepart. Mærkerne må ikke kombineres med eller modificeres af nogen designelementer. 

Mærkerne må ikke bruge til at hævde eller antyde, at IBLCE har endosseret noget individ, 

noget produkt eller nogen tjenesteydelse. 

 

4. Varighed, ophør af brug og ændringer af vilkår og betingelser for anvendelse 
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Mærker må kun anvendes, så længe vilkårene og betingelserne i denne politik og alle 

IBLCE's gældende politikker og procedurer overholdes. Hvis vilkårene og betingelserne for 

sådanne politikker og procedurer overtrædes, vil tilladelse til at bruge mærkerne dog 

ophøre. I tilfælde af sådant ophør af denne tilladelse skal brug af mærkerne øjeblikkeligt 

ophøre. Uanset ovenstående forbeholder IBLCE sig ret til at opsige retten til at bruge 

mærkerne af enhver til enhver tid og forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver 

tid og uden varsel af enhver nogen art efter eget skøn. Misbrug af varemærkerne udgør også 

grundlag for disciplinærsag, herunder suspension eller tilbagekaldelse af certificering fra 

IBLCE's side i henhold til det etiske adfærdskodeks samt gældende disciplinære 

procedurer. 

 

5. Ansvarsbegrænsning 

IBLCE påtager sig intet ansvar og fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for nøjagtighed, 

pålidelighed, faglig eller medicinsk praksis eller præstation for nogen person, der bruger 

mærkerne. IBLCE er under ingen omstændighed ansvarlig over for nogen part for mistet 

proft, forretningsforstyrrelser, mistede besparelser eller direkte eller indirekte skader af 

nogen art relateret til eller opstået på baggrund af brug af mærkerne. 

 

6. Skadesløsholdelse 

Personer, der benytter mærkerne, accepterer at ville frigøre, forsvare, skadesløse og 

holde IBLCE, dets direktører, funktionærer, medlemmer, agenter og medarbejdere fri fra 

og imod alle krav, forpligtelser, omkostninger og udgifter, herunder advokatsalærer, der 

skyldes handlinger, udeladelser eller brud på denne politik. 



  

Eksempler på passende og upassende brug af varemærker 

 
 

 

Eksempel 1: 

Navn, IBCLC 
 

 

 

Dette er korrekt brug af termen for en person, 

som er IBCLC'er med godt omdømme. 
 

 

 

 

 

  

 

Eksempel 2: 

The Stanford Lactation Practice, 

IBCLC 
[fiktivt navn] 

 

 

 

Dette er forkert brug af termen. IBCLC-

betegnelsen bruges kun for enkeltpersoner. 
 

 

 

 

 

  

 

Eksempel 3: 

www.breastsreusibclc.com 
[fiktivt navn] 

 

 

 

Dette er forkert brug af termen af flere 

grunde. Først og fremmest bruges den ikke af 

en enkeltperson, og derudover er det ikke 

passende at bruge termen som domænenavn, 

idet “Breast Are Us” ikke er indehaveren af 

termen IBCLC. 
 

 

 

 

 

  

 

Eksempel 4: 

En gruppe på et socialt medie 

bruger navnet “Fremtidige 

IBCLC'ere i _____ by” 
 

 

 

Dette er forkert brug af termen. IBLCE's 

varemærkepolitik angiver, at kun 

enkeltpersoner, som lever op til IBLCE's 

egnethedskrav, har bestået IBCLC-

eksamenen og vedligeholdt IBCLC-

certificeringen må bruge varemærkerne. 
 

 

 

 

 

  

 

Eksempel 5: 

En nuværende 

IBCLC'er bruger 

logoet sammen 

med sit navn på et 

visitkort. 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er korrekt brug i henhold til IBCLC's 

politik for brug af varemærker. 
 

 

 

 

 

  

 

Eksempel 6: 

En nuværende IBCLC'er bruger 

følgende sammen med sit navn på 

et visitkort. 

  

 

 

Dette er forkert brug af IBLCE-logoet, 

eftersom det er IBLCE's virksomhedslogo og 

ikke må bruges af tredjeparter uden 

udtrykkelig skriftlig tilladelse fra IBLCE.  
 

 

 

 


