Käyttösopimus

v. 1.11 sivustolle - puukko.INFO
1. Käyttösopimuksen- ja sen muuttumisen hyväksyminen.
Käyttäjä hyväksyy Käyttösopimuksen kattavan kaiken näiden sivujen käytön, koskien jokaista käyttökertaa ja
yhteydenottoa sivustoon. Käyttäjä hyväksyy käyttösopimuksen muuttamisen, tapahtui se asiasta käyttäjälle
("sinulle") ilmoittaen tai ilman ilmoitusta. Lisäksi, kun käytät jotain palvelua näillä sivuilla tai näiden sivujen
kautta, hyväksyt ko. palveluun liittyvien sääntöjen ja ohjeiden koskevan minua. Mainitut lisäsäännöt tulevat
osaksi tätä käyttösopimusta viittaamisen kautta. Ole hyvä ja tutustu Yksityisyydensuojaohjelmaan, joka liittyy
tähän sopimukseen (viittauksen kautta).

2. Palvelumme.
Sivuston omistaja(t) ja ylläpitäjä(t) (="me") tarjoavat sivuston ja palvelut "sellaisina kuin ne kulloinkin ovat" ("as
is"): ilman mitään sitoumusta. Käyttäjä hyväksyy, että sivuston omistaja(t) tai ylläpitäjä(t) pidättävät itsellään,
muut oikeudet poissulkevan, oikeuden muuttaa tai lopettaa tämä sivusto ja sen palvelut tai poistaa käyttäjän
jättämät tiedot, kokonaan tai osittain, tilapäisesti tai pysyvästi. Tämä voi tapahtua ilman ilmoitusta käyttäjälle ja
ilman mahdollisuutta vahingonkorvaukseen. Emme ota mitään vastuuta emmekä ole
vahingonkorvausvelvollinen millekään taholle tiedon tai datan poistamisesta, ajoituksesta, tallentamisen
epäonnistumisesta, epätarkkuudesta tai tarkoitetun tavan vastaisesta esille saattamisesta tai jakamisesta.

3. Käyttäjän vastuu ja rekisteröintiin liittyvät velvollisuudet.
Edellytykset tämän sivuston (kattavaan) käyttämiseen ovat: käyttäjänimen rekisteröiminen , todenmukaisten
tietojen esittäminen niitä kysyttäessä sekä vähintään 13 vuoden ikä. Kun käyttäjä rekisteröityy, hän hyväksyy
oman avoimen valintansa kautta tämän Käyttösopimuksen, sekä sen mahdollisen muuttamisen omistajan tai
ylläpitäjän aloitteesta tai tekemänä. Käyttösopimus on saatavissa tässä paikassa sivuillamme.

4. Yksityisyyden suoja.
Yksityisyydensuoja ohjelma kattaa rekisteröintitiedot ja muut henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot joita
voimme kerätä. Käyttäjänimi on julkinen.

5. Sisäänkirjautuminen ja salasana.
Käyttäjä vastaa salasanan salassa pysymisestä ja kaikesta sivujen käytöstä, joka tapahtunut käyttäjän
salasanaa käyttäen riippumatta siitä, onko käyttö tapahtunut hänen luvallaan tai tieten tai ilman niitä. Käyttäjä
sitoutuu välittömästi ilmoittamaan sivuston ylläpidolle sisäänkirjautumisen, käyttäjän tilin tai salasanan
väärinkäytöksistä.

6. Käyttäjän käytös.
Käyttäjä hyväksyy, että kaikenlainen tieto tai data, oli se tekstiä, tietokoneohjelma, koodia, musiikkia tai ääntä,
valokuvia tai grafiikkaa, video tai muunlainen materiaali (="Sisältö"), julkisesti tai yksityisesti toimitettu, tulee
olemaan yksin Sisällön toimittavan henkilön tai sen henkilön vastuulla jonka tiliä (käyttäjänimi, salasana)
käytetään. Käyttäjä hyväksyy, että sivustolla voi altistua sellaiselle Sisällölle, jota voidaan vastustaa tai kokea
ärsyttävänä. Sivuston omistaja tai ylläpito ei ole millään tavalla vastuussa käyttäjälle sivuilla olevasta Sisällöstä
eikä mistään virheestä tai minkään puuttumisesta.
Käyttäessään sivustoa tai mitä tahansa sen palvelua, käyttäjä avoimesti ja oman valintansa kautta hyväksyy,
että hän EI:
(a) toimita sivuille, eikä lähetä tai yritä lähettää sivuilta saamiensa tietojen avulla minnekään, mitään Sisältöä tai
toimi sellaisella tavalla mikä voisi olla laitonta, lakia rikkovaa, uhkaavaa, haitallista, hyväksikäyttävää,
ahdistelevaa, kyttäävää, kiduttavaa, mainetta mustaavaa, kunniaa loukkaavaa, moukkamaista, siveetöntä,
vastustettavaa, pornografista, suunniteltua tuottamaan tai tuottaa häiriötä tai keskeytystä sivustoille tai mille
tahansa sen palvelulle, tietokoneviruksen saastuttamaa tai muuten tuhoava tai poistava ohjelmointikäskysarja,
antaa mahdollisuuden siviili tai rikosoikeudelliseen korvausvaatimukseen, tai mikä voi rikkoa paikallista,
kansallista tai kansainvälistä lakia;
(b) valheellisesti tai harhaanjohtavasti esitä tai anna ymmärtää liittyvänsä johonkin henkilöön tai kohteeseen
[johon ei ole liittymäkohtaa], tai väärennä tai muulla tavoin yritä peittää tai harhaanjohtaa käsitystä sen Sisällön
lähteestä, jota käyttäjä toimittaa;
(c) kerää tai poimi mitään tietoja toisista käyttäjistä, eikä ota tai yritä ottaa yhteyttä toisiin käyttäjiin
tarkoituksenaan toimittaa heille kohdassa (a) tarkoitettua Sisältöä;
(d) toimita materiaalia eikä käytä tätä sivustoa eikä mitään sen Sisältöä tai palvelua millään kaupallisella tavalla
mikä voisi sisältää roskapostia, spammausta, ketjukirjeitä, pyramidi rakennelmia, tai mitään muuta mainontaa tai
myynnin edistämistä ilman sivuston omistajan/ ylläpitäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta;
(e) toimita mitään Sisältöä joka voi antaa mahdollisuuden siviili tai rikosoikeudelliseen korvausvaatimukseen tai
mikä voi muodostua- tai voidaan pitää minkä tahansa paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen lain
rikkomuksena; mukaan lukien mutta ei rajattuna lakeihin jotka koskevat tekijänoikeuksia, rekisteröityjä
tavaramerkkejä, patentteja tai kaupallisia salaisuuksia.

7. Sisällön toimittaminen tälle sivustolle.
Käyttäjän toimittaessa mitä tahansa Sisältöä sivustollemme:
(a) käyttäjä antaa sivuston omistajalle/ ylläpitäjälle maailmanlaajuisen, rojalti-vapaan, ikuisen, ei-exklusiivisen
oikeuden ja lisenssin (mukaan lukien mitkä tahansa moraaliset oikeudet tai muut tarpeelliset oikeudet) käyttää,
näyttää, tuottaa toiseen muotoon, muokata, sovittaa, julkaista, levittää, esittää, edistää, arkistoida, kääntää, ja
luoda [sisällöstä] johdettuja teoksia ja koonnoksia, osana tai kokonaan. Tällainen lisenssi koskee kaikkia
muotoja, formaatteja, mediaa ja teknologioita jotka tunnetaan tai jotka tullaan myöhemmin kehittämään;
(b) käyttäjä takaa ja esittää että hänellä on kaikki lailliset, moraaliset ja muut mahdollisesti tarvittavat oikeudet
antaakseen sivuston omistajalle/ylläpitäjälle lisenssi joka esitetään tämän sopimuksen 7. kohdassa;
(c) käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy sen, että meillä on oikeus (mutta ei velvollisuutta), täysin oman valinnan
mukaan: kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa tai estää pääsy mihin tahansa Sisältöön jonka käyttäjä on
toimittanut, milloin tahansa ja minkä syyn takia tahansa, ilmoittaen tai ilman ilmoitusta.

8. Kolmannen osapuolen palvelut.
Kolmannet osapuolet voivat mainostaa ja/tai tarjota tuotteitaan ja palvelujaan tällä sivustolla tai tämän sivuston
kautta. Kaikki luonnehdinnat ja esitykset koskien kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita, käsitellään
suhteessa kolmansien osapuolten omiin sääntöihin, ohjeisiin ja ilmaisuihin. Sivuston omistaja/ ylläpitäjä ei tule
millään tavalla olemaan korvausvelvollinen tai vastuussa mistään käyttäjän toimista tai kanssakäymisestä
kolmansien osapuolten kanssa.

9. Vastuuvapautus.
Käyttäjä vapauttaa sivuston omistajan(t), ylläpitäjän(t) ja heille alisteiset yritykset, löyhemmin liiketoimintaan
liittyvät yritykset, liittyvät osapuolet, viranhaltijat, johtajat, työntekijät, riippumattomat tavarantoimittajat,
mainostajat, kumppanit ja muut kanssa-tuotteistajat kaikista mahdollisista vaateista ja vaatimuksista, mukaan
lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot, joita mikä tahansa kolmas osapuoli voi tehdä, ollen seuraus tai saaden
alkunsa käyttäjän käytöksestä tai yhteydestä tähän sivustoon tai palveluun, käyttäjän toimittamasta Sisällöstä,
käyttäjän tekemästä Käyttösopimuksen rikkomisesta tai muusta toisen henkilön tai osapuolen oikeuksien
loukkauksesta.

10. TAKUIDEN KIELTÄMINEN.
KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ SIVUSTON KÄYTTÖ JA MIKÄ TAHANSA SIVUSTON PALVELU
TAI SISÄLTÖ (="PALVELU") ON KÄYTETTÄVISSÄ- JA ANNETAAN KÄYTTÄJÄN SAATAVILLE HÄNEN
OMALLA RISKILLÄ. PALVELU ON KÄYTTÄJÄN KÄYTETTÄVISSÄ "SELLAISENA KUIN SE KULLOINKIN ON"
("AS IS") JA SIVUSTON OMISTAJA/ YLLÄPITÄJÄ KIISTATTOMAN SELVÄSTI KIELTÄÄ KAIKENLAISET
TAKUUT, ÄÄNETTÖMÄT TAI AVOIMESTI ILMAISTUT, MUKAANLUKIEN MUTTA EI RAJATTUNA TAKUISIIN
JOTKA LIITTYVÄT MYYNTIKUNTOISUUTEEN, SOPIVUUTEEN TIETTYYN TEHTÄVÄÄN, JA ETTÄ PALVELU
EI RIKKOISI LAKIA.
SIVUSTON OMISTAJA/ YLLÄPITÄJÄ EI TAKAA MITENKÄÄN, ÄÄNETTÖMÄSTI TAI AVOIMESTI ILMAISTEN,
ETTÄ MIKÄ TAHANSA PALVELUN OSA TULEE OLEMAAN KESKEYTYKSETÖN, VIRHEETÖN, ILMAN
TIETOKONEVIRUKSIA, AJOISSA, TURVALLINEN, TARKKA, LUOTETTAVA, TAI KUVAILTAVISSA MILLÄ
TAHANSA LAATUSANALLA, JA ETTÄ MIKÄ TAHANSA SISÄLTÖ ON MILLÄ TAHANSA TAVALLA
TURVALLINEN IMUROITAVAKSI. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ EI SIVUSTON OMISTAJA/
YLLÄPITÄJÄ EIKÄ KUKAAN PALVELUN OSANOTTAJA TARJOA MINKÄÄNLAISTA AMMATTILAISTASON
NEUVONTAA JA ETTÄ MAHDOLLISTEN NEUVOJEN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN TIEDON KÄYTTÖ
TAPAHTUU YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN OMALLA RISKILLÄ JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA
VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUTTA SIVUSTON OMISTAJAN/ YLLÄPITÄJÄN TAHOLTA.
Jotkut oikeustoimialueet eivät ehkä salli implisiittisten takuiden kieltämistä ja yllä esitetty kieltäminen ei ehkä
koske sinua, koska se liittyy implisiittiseen takuuseen.

11. KORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN.
KÄYTTÄJÄ KIISTATTOMAN SELVÄSTI YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ SIVUSTON OMISTAJA(T)/
YLLÄPITÄJÄ(T) EI OLE KORVAUSVASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ,
TAPAHTUNEESTA, SEURAUKSELLISESTA TAI 'MUILLE ESIMERKKINÄ'- TYYPPISESTÄ VAHINGOSTA,
MUKAANLUKIEN MUTTA EI RAJATTUNA, VAHINGOT LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN KERTYMÄTTÄ
JÄÄMISESTÄ, VAHINGOT HYVÄ TAHDOLLE (GOODWILL), IMAGOLLE, SUHTEILLE, KÄYTÖLLE, TIEDOLLE
TAI MUULLE AINEETTOMALLE ASIALLE (MYÖS SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ SIVUSTON OMISTAJAA/
YLLÄPITÄJÄÄ ON VAROITETTU SELLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA) JOTKA OVAT
SEURAUSTA TAI SAAVAT ALKUNSA (I) PALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ TAI PALVELUN
KÄYTTÄMISMAHDOLLISUUDEN PUUTTUMISESTA, (II) KORVAAVIEN TUOTTEIDEN/ PALVELUIDEN
HANKKIMISESTA AIHEUTUNEISTA KULUISTA JOTKA OVAT SEURAUSTA MISTÄ TAHANSA TOIMESTA
JOHON ON SAAVUTTU PALVELUN KAUTTA, (III) ILMAN LUPAA TAPAHTUNEESTA PÄÄSYSTÄ KÄYTTÄJÄN
TIETOLIIKENNEYHTEYKSIIN TAI KÄYTTÄJÄN TIETOLIIKENTEESEEN KOHDISTUNEESTA LUVATTOMASTA
MUUTTAMISESTA, (IV) MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN ILMAISUISTA TAI KÄYTÖKSESTÄ
PALVELUSSA, TAI (V) MISTÄ TAHANSA MUUSTA ASIASTA JOKA LIITTYY PALVELUUN.
Joillakin oikeustoimialueilla korvausvelvollisuuden rajoittaminen ei ole sallittua ja siksi tällaiset rajoitukset eivät
ehkä koske sinua.

12. Oikeuksien pidättäminen.
Sivuston omistaja/ ylläpitäjä pidättää itsellään kaikki oikeudet, mukaan lukien mutta ei rajattuna niihin, jotka
liittyvät kaikkiin tai mihin tahansa tekijänoikeuteen, rekisteröityyn tavaramerkkiin, patenttiin, kaupalliseen
salaisuuteen ja mihin tahansa omaan oikeuteen joka voi olla sivustollamme, sivuston sisältöön ja tuotteisiin ja
palveluihin joita voidaan tarjota. Sivuston omistajan/ ylläpitäjän oikeuksien ja omaisuuden käyttö edellyttää
etukäteen annettua kirjallista lupaa. Kun palvelut saatetaan käyttäjän saataville, käyttäjälle ei anneta mitään
oletettua tai avointa lisenssiä tai oikeutta, eikä käyttäjällä ole mitään oikeutta hyödyntää millään tavoin
kaupallisesti sivustoa tai palveluja ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Rajoitettu kirjallinen lupa on täällä.

13. Tekijänoikeusrikkomuksista ilmoittaminen.
Jos käyttäjä uskoo, että hänen omaisuuttaan on käytetty millä tahansa tavalla siten, että sitä voidaan pitää
tekijänoikeuden rikkomisena tai käyttäjän aineettoman omaisuuden oikeuksien rikkomisena, sivuston
tekijänoikeusasiamieheen voi ottaa yhteyttä seuraavan osoitteen kautta:
Sivuston ylläpito.

14. Sovellettava laki.
Käyttäjä hyväksyy, että tämä Käyttösopimus ja mikä tahansa erimielisyys joka saa alkunsa käyttäjän käytettyä
sivustoa tai tuotteita tai palveluita, tullaan käsittelemään ja tulkitsemaan sen alueen paikallisten lakien mukaan
jossa tämän sivuston omistajan pääkonttori sijaitsee, riippumatta mahdollisista lakien ristiriidoista.
Rekisteröityessään tai käyttäessään sivustoa, käyttäjä myöntyy ja alistuu sen maan tai kaupungin lakeihin
(poissulkien muut lait), jossa tämän sivuston omistajan pääkonttori sijaitsee.

15. Muita asioita.
(I) Siinä tapauksessa, että tämä Käyttösopimus on ristiriidassa jonkun sellaisen lain kanssa, jonka mukaan
jotain sopimuksen kohtaa voidaan pitää pätemättömänä sellaisessa oikeusistuimessa jolla on päätäntävalta
osapuoliin, kyseinen kohta tullaan tulkitsemaan siten, että se heijastaa osapuolten alkuperäistä tarkoitusta joka
on sopusoinnussa (yhtenevä) soveltuvan lain kanssa, ja sopimuksen muut osat jäävät voimaan ja
koskemattomiksi; (II) Siinä tapauksessa, että tämän sivuston Käyttösopimuksen erikielinen versio on
ristiriidassa tämän suomenkielisen version kanssa, niin tämän version katsotaan olevan käyttäjiä sitova; (III) Jos
kumpi tahansa osapuoli ei ilmoita pitävänsä kiinni mistä tahansa oikeudesta tämän Käyttösopimuksen
puitteissa, niin sitä ei saa ymmärtää minkään osapuolen oikeuksista luopumisena vaan ko. oikeus pysyy
täysivoimaisena ja toiminnassa; (VI) Käyttäjä hyväksyy, huolimatta mistään asetuksesta tai vastakkaisesta
lainkohdasta, että mikä tahansa vaatimus tai esille otettava asia joka liittyy tähän sivustoon tai sen palveluihin
on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa siitä kun vaatimus tai asia tuli esille tai vaatimus on ikuisesti poissuljettu;
(V) Sivuston omistaja/ ylläpitäjä voi osoittaa oikeutensa ja velvollisuutensa tämän Käyttösopimuksen puitteissa
ja tulee oleman vapautettu mistä tahansa muusta velvoitteesta.
- Käännöksen kaikki oikeudet: i.arhi 2002.

