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Sopimus
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Trival Oy:n Profiili
sopimuksen tehneisiin asiakkaisiin. Ehtoja sovelletaan,
ellei asiakkaan ja Trival Oy:n välillä ole kirjallisesti toisin
sovittu. Sopimus syntyy, kun asiakas on tutustunut näihin
ehtoihin ja hyväksyy ne. Käyttäjä sitoutuu tutustumaan ja
noudattamaan palvelun käyttöehtoja. Käyttöehdot ovat
saatavilla internet-osoitteessa: www.profiili.fi. Asiakas
vahvistaa sopimuksen allekirjoituksellaan tai internetin
kautta ostaessaan maksamalla palvelun avausmaksun.
Alaikäisellä on oltava huoltajan suostumus sopimuksen
tekemiseen. Lain mukainen vahvistus asiakkaan
tekemästä internet-ostoksesta lähetetään ensisijaisesti
asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Palvelun tarjoajan vastuu ja velvollisuudet

Määritelmät

Käyttökatkokset ja korvausvelvollisuus

Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, jolle on tässä
sopimuksessa myönnetty oikeus käyttää palveluja.
Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Trival Oy:tä. Ylläpidolla
tarkoitetaan mitä tahansa palveluntarjoajan valtuuttamaa
henkilöä tai yritystä, jolla on oikeudet päättää palvelujen ja
järjestelmän käytöstä. Palvelun kotisivulla tarkoitetaan
internet-osoitteessa www.profiili.fi olevaa Trival Oy:n
ylläpitämää internet-sivustoa.

Palvelun ollessa käyttökelvottomana yli viikon, palvelun
korvausvelvollisuus
rajoittuu
palvelun
käyttöajan
pidentämiseen vastaavalla ajalla, minkä järjestelmä on ollut
käyttökelvottomana. Korvausvelvollisuutta ei synny mikäli
käyttökelvottomuus aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai
kolmannen osapuolen toiminnasta.

Toimitus
Trival Oy toimittaa palvelun kohtuullisessa ajassa
vastaanotettuaan asiakkaan tilauksen. Trival Oy ei vastaa
kolmansien tahojen aiheuttamista viivästyksistä palvelun
toimittamisessa. Trival Oy tiedottaa asiakkaalle tällaisista
viivytyksistä kohtuullisessa ajassa. Mikäli asiakas tilaa
lisäpalveluita, toimitetaan niistä tarvittaessa erilliset
sopimusehdot. Toimituksen jälkeen on käyttäjän viipymättä
tarkistettava, että toimitettu palvelu toimii ja ilmoitettava
puutteista kuukauden kuluessa palveluntarjoajalle, kun hän
huomasi tai hänen olisi pitänyt huomata puute.
Käyttöohjeet ovat saatavissa palvelun hallintaosiossa.
Ylläpito varaa oikeuden olla avaamatta tunnusta syytä
ilmoittamatta. Tällöin maksetut käyttömaksut palautetaan.
Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet
Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan. Käyttäjän
järjestelmässä säilyttämä materiaali ja asiakkaan Profiili
internetosoite eivät saa olla hyvän tavan vastaisia tai rikkoa
voimassa olevia lakeja ja asetuksia.
Ylläpito voi
tarvittaessa vaatia tällaisen materiaalin poistamista
palvelusta. Käyttäjä saa käyttää levytilaa tilaussopimuksen
mukaisen määrän. Jos sivuston päivittäiset käyntimäärät
nousevat useisiin tuhansiin tai tiedonsiirron määrä ylittää 2
Gt kuukaudessa, palvelun tarjoaja varaa oikeuden tarkistaa
palvelun kuukausimaksun suuruuden yhdessä asiakkaan
kanssa neuvotellen. Mikäli käyttäjätunnuksella palvelua
käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se
vahingoittaa palvelua, on käyttäjä velvollinen korvaamaan
aiheutuneen vahingon. Käyttäjä ei saa yrittää hankkia
itselleen suurempia oikeuksia kuin ylläpito on hänelle
myöntänyt. Jos käyttäjä saa turvallisuusaukosta tai muusta
toimintahäiriöstä johtuen käyttöönsä hänelle kuulumattomia
tietoja, on hän velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi
ylläpidolle. Käyttäjä vastaa itse palvelun käyttämisessä
tarvittavien
laitteiden,
ohjelmien
ja
yhteyksien
hankkimisesta, oman järjestelmänsä suojaamisesta ja
tietojen varmuuskopioinnista. Käyttäjä on velvollinen
antamaan palvelun käyttäjätietokantaan itsestään oikeat
henkilötiedot ja ilmoittamaan viipymättä ylläpidolle
tietojensa muutoksista. Ohjeet muutos ilmoituksen
tekemiseen ovat palvelun kotisivulla.

Ylläpito ei takaa palvelun täydellistä toimivuutta,
saatavuutta, jatkuvuutta tai turvallisuutta, eikä palvelun
sisältämän
tiedon
paikkansapitävyyttä.
Palvelun
mahdolliset viat korjataan niin pian kuin mahdollista. Mikäli
palvelu joudutaan muutosten vuoksi keskeyttämään,
ylläpito pyrkii minimoimaan käyttäjiin kohdistuvat haitat ja
ilmoittamaan siitä palvelun kotisivulla. Palvelun tarjoaja
vastuu kuluttaja-asiakkaalle määräytyy kuluttajasuojalain
mukaan. Elinkeinoharjoittajalle palveluntarjoaja ei vastaa
muista kuin välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan
tuottamuksesta aiheutunut välitön vahinko korvataan.
Palvelun tarjoaja ei vastaa sivustolla tuotetusta sisällöstä.

Palvelun tuottaminen
Palvelun tarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi
katsomallaan tavalla, tehdä palveluun muutoksia siten,
ettei sopimuksen sisältö kuitenkaan oleellisesti muutu, ellei
kyseessä
ole
viranomaisen
määräyksestä,
lainmuutoksesta tms. vaatimuksien vuoksi tehtävistä
muutoksista.
Palveluntarjoaja
pyrkii
siihen,
että
muutoksista on mahdollisimman vähän haittaa käyttäjälle.
Palvelun tuottaminen voidaan lopettaa kokonaan, siitä
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan etukäteen ilmoittaen.
Salassapito ja immateriaalioikeudet
Käyttäjä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle
palvelusta saamaansa palvelun toteutusta, käyttöohjeita,
muita käyttäjiä tai ylläpitoa koskevaa tai muuta vastaavaa
tietoa, jota ei ole erityisesti tehty julkiseksi, ellei hänelle
erikseen ole myönnetty ao. tahon toimesta lupaa tietojen
julkistamiseen.
Tällä
tavalla
hankittujen
tietojen
levittäminen
tai
muu
hyödyntäminen
johtaa
rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin. Kaikki palveluun liittyvät
immateriaalioikeudet, kuten malli-, tavaramerkki- ja
tekijänoikeudet, vaikka oikeutta ei olisi rekisteröitykään,
kuuluvat palvelulle. Palvelun toteutuksessa käytettyjä
ohjelmia tai palvelun kotisivuilla olevaa materiaalia ei saa
kopioida palvelusta ilman ylläpidon suostumusta.
Sopimusehtojen rikkominen
Sopimusehtojen
rikkominen
johtaa
käyttäjän
käyttöoikeuksien välittömään poistamiseen. Ylläpidolla on
tällöin oikeus poistaa käyttäjältä palvelun käyttöoikeus tai
sulkea sivusto ilman ennakkovaroitusta. Ennakkoon
maksettuja käyttömaksuja ei palauteta, jos tunnus
suljetaan sopimusrikkomuksen seurauksena.
Palvelun tuottamisen lopettaminen
Jos palvelujen tarjoajat lopettavat palvelun tai sen
ominaisuuden
tuottamisen
kannattamattomana
tai
viranomaisen määräyksiin perustuen, palvelujen tarjoajilla
on oikeus irtisanoa sopimus ilman eri korvausvelvollisuutta
ilmoittamalla palvelun lopettamisesta asiakkaalle palvelun
kotisivuilla kohtuullisessa ajassa etukäteen.
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Sopimuskausi
Sopimuskauden
pituus
vastaa
palveluun
valitun
laskutuskauden pituutta, ellei erikseen ole kirjallisesti
muuta
sovittu.
Sopimus
jatkuu
automaattisesti
sopimuskauden
päätyttyä
uudella
samanpituisella
sopimuskaudella, ellei sopimusta ole irtisanottu kirjallisesti
viimeistään kuukautta (1 kk) ennen sopimuskauden
päättymistä.
Sopimuksen päättyminen
Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta (1
kk) ennen sopimuskauden päättymistä. Palvelun tarjoaja
voi lopettaa palvelun tarjoamisen asiakkaan pyynnöstä
myös kesken sopimuskauden. Tällöin ei kuitenkaan
sopimuskaudelta maksettuja maksuja palauteta. Käyttäjän
palvelun materiaali säilytetään kolme kuukautta (3 kk)
palvelun käytön loppumisen jälkeen.
Maksut
Käyttäjä on velvollinen maksamaan palvelusta sovitun
hinnaston mukainen korvaus. Palveluntarjoaja pidättää
itsellään oikeuden muuttaa palvelujen maksuja lain
sallimissa puitteissa. Voimassaoleva hinnasto on
nähtävissä palvelun kotisivuilla.
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Maksun viivästyminen
Viivästyneelle
summalle
on
asiakas
velvollinen
maksamaan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Lisäksi
palveluntarjoaja on oikeutettu perimään käyttäjältä
perimisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut ja kustannukset.
Mikäli käyttäjän ei ole ensimmäisen maksukehotuksen
päiväyksestä kahden viikon (2 vkoa) sisällä maksanut
laskua, palveluntarjoaja voi lopettaa käyttöoikeuden ilman
eri ilmoitusta. Palvelu kytketään käyttöön takaisin
asiakkaan suorittaessa maksamattomat maksut ja niiden
perinnästä aiheutuneet kulut. Mikäli maksua ei suoriteta
kolmen kuukauden sisällä palvelun poiskytkennästä, on
toimittajalla oikeus poistaa asiakkaan sivusto lopullisesti
palvelusta.
Ehtojen muuttaminen
Ylläpito voi muuttaa näitä ehtoja ilman ennakkovaroitusta,
kuitenkin ilmoittaen muutoksesta internet-sivuilla. Ehdot
tulevat uusille tunnuksille voimaan välittömästi, ja
olemassa oleville käyttäjille noin kuukauden kuluessa,
uusissa käyttöehdoissa määriteltynä päivänä. Voimassa
olevat käyttö- ja sopimusehdot ovat nähtävillä palvelun
kotisivuilla.
Palvelun tarjoaja
Trival Oy, PL 42, Lamminkatu 33, 32200 Loimaa. Palvelun
tarjoajan sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat
saatavilla palvelun kotisivulla: www.profiili.fi

