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Käyttöehdot
Väppi-palvelun käyttöehdot
Näissä käyttöehdoissa kerromme Väppi-palvelussa (myöhemmin ”Palvelu”) julkaistavan aineiston käyttöä
koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä
ehtoja ja muuttaa Palvelun sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa muutosten aiheuttamista
suorista tai välillisistä kustannuksista, joita käyttäjälle saattaa muutosten takia aiheutua
Väppi-palvelu on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Palvelumme
käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Evästeiden käyttö
Palvelun käyttäjämääriä ja muita normaalien Palvelussa käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite,
selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai
muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä
yksilöllisiä tietoja.
Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä vierailijaa, eikä niiden tarkoituksena ole kerätä
henkilötietoja. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita vierailijan päätelaitetta tai tiedostoja.
Niitä ei voi käyttää virusten levittämiseen, eivätkä ne mahdollista vierailijan laitteella olevien tietojen
tutkimista.
Käyttäjä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa, mutta tällöin on
mahdollista, ettei käyttäjä voi hyödyntää kaikkia Palvelun osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen
kehittämiseen ja parantamiseen.
Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja
Palvelussamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen, voimassa olevan
henkilötietosääntelyn ja Tietosuojaselosteissa kerrottujen periaatteiden mukaisesti. Voit tutustua
tietosuojaselosteeseen osoitteessa https://vappi.fi/tietosuojaseloste.pdf.
Tietoja voidaan lisäksi käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli käyttäjä on antanut nimenosaisen
suostumuksensa Palvelua käyttäessään. Sähköisen suoramarkkinoinnin suostumuksensa voi perua
milloin tahansa saadun viestin mukana olevalla peruutustoiminnalla tai ottamalla yhteyttä
asiakaspalveluumme.
Myös muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä.
Jos kävijä lähettää Yhtiöllemme toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa,
että tietojen luovuttamiseen Yhtiöllemme on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen
mukaista käyttötarkoitusta varten.
Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin siirtää käsiteltäväksi
yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain
nimenomaiseen säännökseen.
Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Yhtiömme on toteuttanut tarvittavin
kohtuudenmukaisin toimenpitein.
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Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet
Palvelun visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot
ja äänet ovat Yhtiömme tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai
muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet Palvelussa
julkaistavaan aineistoon.
Palvelussa julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto
tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen.
Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa
tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin verkkosivuihin. Lehdistötiedotteita saa
julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuu Palvelun sisällöstä
Palvelussa esiintyvien tietojen, välineiden tai Palveluiden käyttö tapahtuu yksinomaan käyttäjän omalla
vastuulla. Yhtiömme ei vastaa Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin erityiseen
tarkoitukseen.
Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan Palvelun asianmukaisen toiminnan kaikkina aikoina
mutta emme takaa, että Palvelu tulee olemaan keskeytyksetöntä, oikea-aikaista, turvallista tai virheetöntä.
Emme myöskään takaa, että virheet korjataan ja että käytössä oleva Palvelu tai palvelin ovat vapaita
ohjelmavirheistä tai muista vioista.
Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä
vahingoista, jotka saattavat aiheutua Palveluun ja sen käyttöön liittyen.
Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa Palveluun linkitettyjen sivujen sisällöstä tai
niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen
pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.
Käyttäjä hyväksyy mahdollisuuden, että joissain tilanteissa Palvelun tietoturva voi vaarantua siten, että
myös käyttäjän antamat tiedot voivat vaarantua. On tärkeää, että käyttäjä huolehtii omasta tietoturvastaan
ja suojaa omat tietonsa Palvelussa yksilöllisellä ja laadukkaalla salasanalla. Yksilöllisen salasanan käyttö
suojaa pienentäen mahdollisen tietoturvan vaarantumisen aiheuttamaa riskiä käyttäjälle.
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