Eläkeliiton sovelluksen käyttöehdot
1. Yleistä
Palvelun tarjoaja on Eläkeliitto ry (jäljempänä Tarjoaja). Sovellus on LähiVerkko-projektin teettämä
älypuhelinsovellus (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun on toteuttanut Blend_Media Oy. Palvelu on tilattavissa
sovelluskaupoista.
Palvelun käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) voi käyttää palvelua veloituksetta. Eläkeliitolla on oikeus lisätä,
muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.
Eläkeliitolla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan.
2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet
Palvelun käyttö edellyttää älypuhelinta ja asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat
kustannukset maksaa Käyttäjä. Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata.
3. Oikeudet
Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki
oikeudet, lukuun ottamatta tekijänoikeuksia, on Palvelun Tarjoajalla.
Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. Käyttäjällä ei
ole oikeutta käyttää Palvelua ammattimaiseen kaupalliseen tarkoitukseen.
Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön sekä käyttää Palvelua omaan
käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan
harrastustoimintaan.
Palvelu on Käyttäjän käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa.
4. Vastuu sisällöstä
Tarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista
immateriaalioikeuksista. Tarjoaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla
toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.
Asiakkaan toimittama sisältö
Tarjoaja ei vastaa Käyttäjän Palveluun lähettämän materiaalin sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista
tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee linkillä
tai muulla tavoin.
Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin
jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-,
teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta
haittaa tai häiriötä verkolle, Eläkeliitolle, Eläkeliiton sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille
osapuolille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Eläkeliitolle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan
vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.
Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuvamateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat
tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Käyttäjä on itse kuvannut

tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen
muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Käyttäjälle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan
lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.
Tarjoajalla on oikeus omassa harkinnassaan poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.
5. Henkilötietojen käyttö
Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja yksityisyydensuojaa koskevan
lainsäädännön mukaisesti.
6. Käyttökatkot
Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi.
7. Keskustelut
Palvelussa käydyt keskustelut eivät välttämättä edusta Tarjoajan mielipiteitä tai linjaa. Viestin kirjoittaja
vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain
mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.
Palveluun kirjautuvien yhteystiedot (puhelinnumero) ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita
Tarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Tarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa
Käyttäjän yhteystiedot (puhelinnumero) poliisille tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos
on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka
selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan yhteystiedot (puhelinnumero) luovuttamalla ja viranomainen
esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.
8. Ylivoimainen este
Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu
osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta
tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes
velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.
9. Muut ehdot
Käyttäjä noudattaa Palvelun tilatessaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös sovelluskaupan (Applen App
Storen, Google Playn tai Windows Marketplacen) eli palveluntarjoajan ehtoja.
Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Palvelun Tarjoajan tietosuojaseloste ja rekisteriselosta ovat nähtävillä Palvelun kotisivuilla,
www.lähiverkko.fi

