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Yleistä

Käyttäjätunnus ja salasana

Profiili -palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä
käyttöehtoja tehdessään Profiili palvelusopimuksen.

Huolehdi salasanasi vaihtamisesta riittävän usein ja
varmista, ettei käyttäjätunnus joudu muiden tietoon.
Käytettävän salasanan on oltava sellainen, ettei
kolmannen osapuolen voida olettaa sitä helposti saavan
selville. Hyvä salasana on sellainen, jota ei helposti arvaa:
Hyvä salasana ei löydy sanakirjoista, eikä ole kenenkään
tai minkään nimi, eikä liity työhön tai harrastuksiin.

Voimassa olevat sopimuspalvelun tiedotteet

ja

käyttöehdot

sekä

Seuraa Profiili – palvelun kotisivulla olevaa tiedotusta
palveluun liittyen. Uusista ominaisuuksista, mahdollisista
käyttökatkoksista ja ehtojen muutoksista ilmoitetaan
palvelun kotisivulla osoitteessa: www.profiili.fi. Palvelun
kotisivulta löytyvät myös hinnastot ja ohjeet erilaisiin
tilanteisiin, kuten osoitteen muutos tai laskutuskauden
muuttaminen.
Seuraa sivustosi tilankulutusta
Sivuston hallintaosiossa on aina näkyvissä sivuston
senhetkinen tilan kulutustieto. Käytetty tila näkyy
hallintaosion sivulinkkien alapuolella havainnollisena
palkkina. Tilankulutusta kannattaa seurata, kun sivustoa
ollaan toteuttamassa ja mikäli tila alkaa olla vähissä,
voidaan sitä hankkia lisää Profiilin ylläpidosta.

Mikäli
käytät
tai
käyttäjätunnustasi
käytetään
järjestelmässä tarkoituksellisesti lain tai hyvän tavan
vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa palvelua, olet
käyttäjänä velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon.
Et saa yrittää hankkia itsellesi suurempia oikeuksia kuin
ylläpito on sinulle myöntänyt. Käyttäjätunnusta saa käyttää
vain se henkilö, jolle käyttöoikeudet on myönnetty eikä sitä
voi siirtää toiselle henkilölle. Käyttäjätunnuksia saa käyttää
vain siihen tarkoitukseen, kuin ne on myönnetty.
Ylläpito voi sulkea käyttäjän tunnuksen siitä etukäteen
ilmoittamatta, jos tunnusta havaitaan käytettävän muiden
kuin käyttäjän toimesta. Salasana on vaihdettava
välittömästi, jos sen voidaan olettaa joutuneen kolmansien
osapuolien tietoon. Ylläpito ei koskaan pyydä käyttäjältä
salasanaa
puhelimitse
tai
sähköpostissa.

Huomioitavaa Internetissä
Internet on avoin verkko, eli kuka tahansa mistä tahansa
päin maapalloa voi tulla sivustollesi. Mieti siis huolella
sivustosi kohderyhmä ja pyri jo heti etusivulla antamaan
sivustostasi riittävästi informaatiota, jotta vierailija voi
päätellä, onko sivusto hänelle hyödyllinen vai ei. Mieti
myös, tulisiko sivustolla olla sisältöjä eri kielillä.
Saman asian kääntöpuolelta: kuka tahansa voi eksyä
sivustollesi. Huolehdi, että sivustolla ei esitetä rasistista tai
muuten loukkaavaa sisältöä. Verkossa liikkuu myös
kieroutuneita ihmisiä, joten älä ruoki heitä laittamalla
sivustolle esim. paljastavia kuvia lapsista.
Sisältöjen tekijänoikeudet
Internetissä
julkaistaviin
sisältöihin
pätee
samat
tekijänoikeuslait kuin muihinkin julkaisuihin. Älä siis julkaise
ja levitä sivustollasi mitään materiaalia, johon sinulla ei ole
tekijänoikeuksia tai tekijältä saatua lupaa. Tämä koskee
kaikkea teksti-, kuva-, ääni- ja muuta materiaalia.

Varmuuskopiointi
Huolehdi itse materiaaliesi varmuuskopioinnista. Ylläpito
varmentaa Profiili -palvelussa olevat tiedot säännöllisesti.
Kadonneiden tietojen etsintä- ja/tai palautustyöstä
veloitetaan hinnaston mukainen tuntiveloitus. Tietojen
löytyminen ylläpidon varmuuskopioista on mahdollista,
mikäli otat yhteyttä viikon kuluessa tietojen katoamisesta.
Resurssien käyttö
Käyttäjän toiminta ei saa kuormittaa järjestelmää tai
käytössä olevia verkkoyhteyksiä kohtuuttomasti. Ylläpito
voi vaatia paljon liikennettä aiheuttavien tiedostojen
poistamista käyttäjän kotisivuilta, jos tiedostoja haetaan
niin paljon että järjestelmän kuormitus kasvaa
kohtuuttomasti. Käyttäjä saa käyttää levytilaa rajoituksen
salliman määrän.
Tiedotusvelvollisuus

Julkisesti ei saa myöskään esittää kuvia, joiden kohteelta
et ole saanut julkaisulupaa. Voit lisätä sivuillesi
hyperlinkkejä toisiin sivustoihin ilman eri lupaa, mutta
muista tällöin erottaa muut sivustot omasta sivustostasi,
jotta käyttäjä tiedostaa siirtyvänsä palvelusta toiseen.

Mikäli huomaat palvelussa virheen, ole hyvä ja ilmoita siitä,
mieluiten
sähköpostilla.
Jos
saat
tietoosi
turvallisuusaukosta tai muusta toimintahäiriöstä johtuen
käyttöösi sinulle kuulumattomia tietoja, olet velvollinen
ilmoittamaan asiasta välittömästi ylläpidolle.

Netiketti - netin etiketti

Palvelun tarjoaja

Netiketistä löydät lisää ohjeita Internet-viestintään.
Internetissä on paljon netiketti-sivuja. Lue lisää vaikka
osoitteesta http://www.internetopas.com/netiketti

Trival Oy, PL 42, Lamminkatu 33, 32200 Loimaa. Palvelun
tarjoajan sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat
saatavilla palvelun kotisivulla: www.profiili.fi

