K Ä Y T T Ö E H D O T
PA LV E L U N K Ä Y T TÄ M I N E N E D E L LY T TÄ Ä E H T OJ E N H Y V Ä K S Y M I S TÄ

PA LV E LU N K Ä Y T TÖ E H D OT
Mainos- ja hakupalvelujen (jäljempänä Palvelu) käyttöehtojen tarkoituksena on antaa asiakkaalle (jäljempänä Käyttäjä) oikeus käyttää Ellax Oy:n
(jäljempänä Palveluntarjoaja) sovelluksia ja palvelintilaa. Palvelun käyttäminen edellyttää, että käyttäjä hyväksyy tämän alla olevan
käyttösopimuksen ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttösopimus Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä tulee voimaan, kun Käyttäjä on
tutustunut ehtoihin, hyväksynyt ne ja rekisteröinyt Palvelun käyttäjäksi.
K Ä Y T TÖ S O P I M U S
1. Palvelun käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.
2. Palvelua voi käyttää veloituksetta. Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia omaan käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta Palvelun tai sen
osan edelleen luovuttamiseen.
3. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen aineistonsa ja toiminta on
lakien ja hyvien tapojen mukaista.
4. Palvelu on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että elinkeinonharjoittajille. Yrityksen yhteystiedot kuten linkit kotisivuille, sähköpostiosoitteet yms.
ovat asianmukaisissa ilmoituksissa sallittuja.
5. Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia, tietoliikenneyhteyksiä ja laitteita, joista
aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset oheiskulut maksaa Käyttäjä.
6. Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Palveluntarjoaja ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat käytettävälle
tietokonejärjestelmälle, laitteille, tai niissä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet, -katoamiset yms.).
Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden, katkosten tai vastaavien tekijöiden aiheuttamista
välittömistä tai välillisistä vahingoista.
7. Palveluntarjoaja on oikeus keskeyttää tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen, muuttaa Palvelu tai sen osat maksullisiksi, lopettaa Palvelun
toimittaminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman erillistä ilmoitusta.
8. Palvelun keskeyttäminen tai lopettaminen ei oikeuta korvausvaatimuksiin.
9. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.
10. Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
11. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen salassapidosta, sillä tapahtuneesta käytöstä sekä palveluun lähettämänsä aineiston
varmuuskopioinnista. Käyttäjä vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen tunnustensa, tietojensa tai Palveluun lähetetyn materiaalin
mahdillisesta katoamisesta tai väärin käyttämisestä.
12. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän Palveluun ilmoittamista tuotteista tai palveluista, aineiston sisällöstä, siihen liittyvistä tekijänoikeuksista tai
muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa ilmoituksissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista, ilmoitettujen
tavaroiden ja palvelujen virheettömyydestä tai laillisuudesta.
13. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet Palveluun lähettämäänsä aineistoon. Käyttäjä on Suomen lain
mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa aineistonsa sisällöstä. Käyttäjä vastaa siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. aineisto riko
lakeja tai asetuksia, loukkaa oikeuksia, aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, muille käyttäjille, Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle, että
hänen ilmoittamansa tavarat ja palvelut ovat laillisia ja hyvän tavan mukaisia, ja että hänellä on oikeus niiden markkinointiin. Käyttäjä sitoutuu
korvaamaan lain tai käyttöehtojen vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot.
14. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden muokata, kopioida, tai poistaa (kokonaan tai osittain) käyttäjän Palveluun lähettämää aineistoa.
15. Palveluntarjoaja ei luovuta Käyttäjän rekisteröintitietoja kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa vaatimuksesta
yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle.
16. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttäjä saa tiedon mahdollisesta muutoksesta Palvelun verkkosivuilla tai sähköpostilla.
Jatkaessaan Palvelun käyttöä Käyttäjä hyväksyy muutokset.

Copyright © Ellax Oy. All rights reserved.

Sähköiset lomakkeet ja sovellukset: Ellax Oy

