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9.8.2017

1. Yleistä
Tervetuloa Somafy Oy:n (myöhemmin ”Palvelun tarjoaja”) digitaalisiin palveluihin (sisältäen
Palvelun tarjoajan Internet‐sivuilla olevat uutiskirjeet, blogit ja sähköiset
ilmoittautumislomakkeet, myöhemmin ”Palvelu”)
Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin
voimassa olevia Käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa.
2. Immateriaalioikeudet
Palvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten
tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palvelun
omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki Palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät
immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille
oikeudenhaltijoille.
Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman lupaa
tai asianmukaista lähdeviittausta on kielletty. Blogien asianmukainen linkitys Internetissä on
sallittu.
3. Linkit ulkopuolisiin www‐sivustoihin
Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämiin
Internet‐sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta.
Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet‐sivustojen sisältöä, eikä
Palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet‐sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai
tietoturvasta. Palveluntarjoaja kehottaa käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn
Internet‐sivuston omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää tällaisia
sivustoja omalla vastuullaan.
4. Ulkoiset linkit Palveluun
Linkitys tähän Palveluun on hyväksytettävä Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi
jos linkki täyttää seuraavat edellytykset:
a. linkkiä käytettäessä linkitetty Palvelu tai sen alasivu avautuu itsenäiseen selainikkunaan tai
selaimessa olevaan uuteen välilehteen eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen;
b. linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että
linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Palveluntarjoajan toimintaan tai
olisivat Palveluntarjoajan sponsoroimia;
c. linkitys ei vaikuta haitallisesti Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden
maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa
oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on
sijoitettu Palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja aiheuttaa
haittaa Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.
5. Käyttäjän antamat sitoumukset
Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:
a. roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen;
b. Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta;
c. otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään
peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä;
d. muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan,
siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja
oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen;
e. muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien
nimenomaista lupaa; tai
f. lainvastaisiin toimiin.
Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen
tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että
käyttäjän julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.
6. Käyttäjän antamat tiedot
Mikäli käyttäjä välittää Palvelun kautta Palveluntarjoajalle henkilötietoja, käyttäjän tulee
antaa itsestään oikeat tiedot. Käyttäjän ei tule välittää Palveluntarjoajalle mitään
luottamuksellisia tietoja Palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen
puolestaan toimivien henkilöiden Palveluntarjoajalle Palvelun kautta välittämiä tietoja tai
aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina.
Käyttäjä hyväksyy, että hänen Palvelun kautta antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä
rekisteriselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluissa
käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä
kysymyksistä saa lisätietoa osoitteesta www.somafy.fi/tietosuoja.
7. Tietoturva
Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa
noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.
8. Vastuunrajoitus
Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä.

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea‐aikaisesta eikä
virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista
katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms.
muuttumisesta tai katoamisesta.
Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii
mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun, mutta ei miltään osin takaa
Palvelun toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai
täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai
sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen
luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään
asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Palvelun tietojen
oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta Palveluntarjoaja ei kuitenkaan
vastaa sisällön oikeellisuudesta.
Palvelu ja kaikki sen sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Palvelua ja siihen sisältyviä
tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan
lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta
tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen
sisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa yhteistyökumppaneiden, käyttäjien tai
mahdollisten muiden kolmansien osapuolten tuottamista sisällöistä.
10. Sovellettava lainsäädäntö
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia sekä EU:n GDPR‐säännöksiä (General Data
Protection Rule)

