KÄYTTÖEHDOT EMONUM OY (25.4.2017)
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Yleistä

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) määrittävät oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan
Emonum Oy:n (jäljempänä ”Yritys”) verkko-osoitteessa www.emonum.com tarjoaman palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön.
Rekisteröitymällä Palveluun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy Ehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy tai ymmärrä Ehtoja, ei Käyttäjän tule rekisteröityä Palveluun. Epäselvyyksien ilmetessä Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Yritykseen ennen rekisteröitymistään.
Nämä Ehdot muodostavat Käyttäjän ja Yrityksen välisen Palvelua koskevan sopimuksen (jäljempänä
”Sopimus”). Nämä Ehdot syrjäyttävät kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset Palvelua koskevat yhteydenpidot ja ehdotukset (suulliset, kirjalliset ja sähköiset) Käyttäjän ja Yrityksen välillä.
Palvelu on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat 18-vuotiaita tai vanhempia ja oikeustoimikelpoisia. Palveluun rekisteröityminen on nimenomaisesti kielletty alle 18-vuotiailta tai oikeustoimikelvottomilta henkilöiltä.
Rekisteröityminen tapahtuu kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisen ja Yrityksen valitseman vahvan tunnistautumisen avulla siten, että Käyttäjä voidaan lain tarjoamalla varmuudella tunnistaa.
Palveluun on mahdollista rekisteröityä myös rajoitetulla lukuoikeudella, joka ei edellytä edellä mainittua vahvaa tunnistautumista ja pitää sisällään oikeuden tutustua Palveluun Yrityksen määrittelemässä laajuudessa.
Yrityksellä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa. Jos Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, hyväksyy Käyttäjä kaikki
kyseiset muutokset ja muutetut Ehdot itseään sitovaksi.
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Palvelun kuvaus

Palvelu on digitaalisen omaisuuden tallentamiseen, käyttämiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu. Palveluun voi ladata erilaista digitaalista omaisuutta (jäljempänä ”Materiaali”) Käyttäjän omaa
tai muuta määräämäänsä käyttöä varten sekä myöhempää Käyttäjän erikseen määrittelemää julkaisuhetkeä varten. Tämä Materiaali käsittää kaikki Käyttäjän Palveluun lataamat tiedostot ja tiedot riippumatta siitä, millaisessa muodossa ne on ladattu tai millä tavalla se on tarkoitettu mahdollisesti julkaistavaksi.
Käyttäjä määrittelee itse Palveluun lataamansa Materiaalin julkaisuhetken (jäljempänä ”Julkaisuhetki”). Julkaisuhetken tulee olla Käyttäjän kuoleman jälkeen.
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Palveluun rekisteröityminen

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä hyväksyy Ehdot. Lisäksi Käyttäjä:

i) sitoutuu antamaan rekisteröintivaiheessa totuudenmukaiset, täsmälliset, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestään;
ii) sitoutuu pitämään ajan tasalla sekä päivittämään viipymättä rekisteröinnin yhteydessä antamansa tiedot pitääkseen ne totuudenmukaisina, täsmällisinä, ajantasaisina ja täydellisinä; ja
iii) hyväksyy sen, jos Käyttäjä antaa totuudenvastaisia, epätäsmällisiä, vanhentuneita tai epätäydellisiä tietoja tai jos Yrityksellä on perusteltua aihetta epäillä, että tiedot ovat totuudenvastaisia,
epätäsmällisiä, vanhentuneita tai epätäydellisiä, on Yrityksellä oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätili ja kieltää Käyttäjältä Palvelun senhetkinen tai tuleva käyttö tai poistaa Lukuoikeus.
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Immateriaalioikeudet

Palveluun ladatun digitaalisen omaisuuden omistusoikeus säilyy aina Käyttäjällä. Yritys tarjoaa vain
teknisen palvelun/alustan, minkä avulla Käyttäjä pystyy tallentamaan ja julkaisemaan halumaansa
Materiaalia hänen määräämilleen tahoille.
Käyttäjän Materiaalia lukuun ottamatta nämä Ehdot antavat Käyttäjälle pelkästään oikeuden käyttää
Palvelua, eikä Käyttäjällä ole minkäänlaista omistusoikeutta Palveluun. Kaikki oikeudet, mukaan lukien Palvelun ulkoasu, muotoilu, rakenne, valikointi, jäsentely, ilmaisu ja järjestely, omistaa, sitä
hallinnoi tai sen on lisensoinut Yritys, ja sitä suojaa malli-, tekijänoikeus-, patentti- ja tavaramerkkilainsäädäntö sekä monet muut aineettoman omaisuuden oikeudet ja vilpillisen kilpailun lainsäädäntö
riippumatta siitä onko kyseinen aineeton omaisuus (jäljempänä ”Yrityksen Aineeton Omaisuus”) rekisteröity tai ei, taikka rekisteröintikelpoista tai ei.
Kaikki näiden Ehtojen nojalla Käyttäjälle tarjotut palvelut sekä tällaisten palveluiden tuottamisen yhteydessä luodut tiedot ja materiaalit sekä kaikki näihin liittyvät oikeudet ja edut kuuluvat Yritykselle.
Käyttäjä ei ole missään tilanteessa oikeutettu monistamaan, kopioimaan tai käyttämään uudelleen
mitään Palvelun HTML/CSS-koodia tai Palvelun visuaalisia elementtejä.
Kaikki oikeudet Yrityksen Aineettomaan Omaisuuteen pidätetään, ellei muuta kirjallisesti esitetä.
Palvelulla ei Käyttäjälle siirretä, luovuteta, muodostu tai synny minkäänlaista oikeutta Yrityksen Aineettomaan Oikeuteen, lukuun ottamatta rajoitettua käyttöoikeutta; eikä tällaisen rajoitetun lisenssin
myöntäminen rajoita Yrityksen omistus- tai hallintaoikeutta Yrityksen Aineettomaan Omaisuuteen.
Yrityksellä on maksuton, rajoittamaton ja pysyvä oikeus hyödyntää Käyttäjän antamia ehdotuksia tai
palautetta koskien Palvelua.
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Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

5.1 Materiaali ja Palvelun käyttö
Käyttäjä Materiaalin omistajana määrittelee aina milloin ja miten Materiaali tulee julkiseksi, joko
kokonaan tai osittain, sekä mitä julkiseksi tuleminen erikseen määritellyn Materiaalin osalta tarkoittaa.
Käyttäjä määrittelee aina itse keiden käyttöön Materiaali Julkaisuhetkellä tulee sekä sen mitä julkaisutapaa käyttäen Materiaali julkaistaan Palvelussa ja miten tieto julkaisemisesta ilmoitetaan Käyttäjän määräämille tahoille.

Käyttäjä on vastuussa antamaan tarpeeksi tarkat tiedot määräämistään tahoista, joille Palvelussa julkaistu Materiaali on tarkoitus myöhemmin julkaista.
Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, että Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta Palveluun lataamastaan
ja mahdollisesti myöhemmin julkaistavasta Materiaalista. Lisäksi Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen,
että Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta Käyttäjän käyttäjätilillä tapahtuvasta toiminnasta ja että
Käyttäjällä on oltava kaikki tarvittavat oikeudet Palveluun ladattuun Materiaaliin.
Käyttäjä itse on vastuussa Materiaalin lataamisesta ja poistamisesta Palvelusta. Yrityksellä on erikseen määrätyissä tilanteissa (kohdat 8 ja 11) oikeus poistaa Materiaalia.
Käyttäjä vastaa Materiaalinsa tarpeellisesta turvallisuudesta, suojauksesta ja varmuuskopioinnista.
Käyttäjä vastaa kaikilta osin siitä, että hänen Materiaalinsa ja hänen viestiensä sisältö ei loukkaa kolmansien oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisen määräyksiä. Kiellettyä ovat esimerkiksi
kiroilu, pornografia ja muu epäsiveellinen ja / tai laiton materiaali. Palveluun on kiellettyä ladata väkivaltaan tai seksiin liittyvää Materiaalia tai muuta sellaista materiaalia, joka Yrityksen harkinnan tai
lain mukaan on sopimatonta Palveluun. Käyttäjä on aina viime kädessä vastuussa siitä, että hänen
Palveluun lataamaansa Materiaali on voimaassa olevan lainsäädännön mukaista. Edellä mainittu koskee myös Käyttäjän viestien sisältöä.
Jos Yritys havaitsee Palvelussa tällaista Materiaalia, on Yrityksellä oikeus, Käyttäjää kuulematta,
poistaa Materiaali sekä antaa Käyttäjälle varoitus tai tarvittaessa sulkea Käyttäjän tili väliaikaisesti
tai pysyvästi.
5.2 Immateriaalioikeudet
Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on omistus- ja tekijänoikeus Materiaaliinsa. Käyttäjä määrittelee itse mitä Materiaalille tapahtuu Julkaisuhetkellä.
Käyttäjä antaa Yritykselle rajoitetun lisenssin, joka oikeuttaa käyttämään, kopioimaan, levittämään,
säilyttämään, välittämään, tarvittaessa teknisesti (ei sisällöllisesti) muokkaamaan eri viestintävälineille tarkoittaen Käyttäjän etukäteen määrittelemiä viestintävälineitä sopivaksi ja esittämään Käyttäjän Materiaalia siinä määrin, jotta Palvelun tarkoitus ja Käyttäjän etukäteen määrittelemä tahto Julkaisuhetkellä toteutuu. Omistusoikeus Materiaaliin ei missään vaiheessa siirry Yritykselle.
Jos Käyttäjä huomaa Palvelussa olevan materiaalia, jonka Käyttäjä uskoo loukkaavan jonkun tekijänoikeutta taikka lakia, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä Yritykselle sähköpostitse osoitteeseen
info@emonum.com.
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Yrityksen velvollisuudet ja vastuu

Julkaisuhetkellä Yritys julkaisee Materiaalin ja/tai osan Sisällöstä Käyttäjän määräämällä tavalla
Käyttäjän etukäteen valitsemille tahoille Käyttäjän etukäteen määrittelemää viestintätapaa käyttäen.
Yrityksen toimenkuva rajoittuu ainoastaan siihen, että Yritys Julkaisuhetkellä pyrkii toimimaan
Käyttäjän määrittelemien julkaisuehtojen mukaan huomioiden Julkaisuhetken teknisen tilanteen ja
muut olosuhteet.
Yritys tarkistaa säännöllisesti virallisista lähteistä tiedot Palveluun rekisteröityjen Käyttäjän elossa
olosta kulloinkin voimassaolevan lain määräämällä tavalla ja vertaa niitä Käyttäjän Palveluun rekisteröinnin yhteydessä antamiin henkilötietoihin, todeten näin Käyttäjän kuolinhetken.

Kun Käyttäjän kuolema on virallisista lähteistä vahvistettu, Yritys toimii parhaan kykynsä ja voimassaoleva lainsäädäntö ja tekninen osaaminen huomioiden Käyttäjän Materiaalin kanssa Käyttäjän
määräämällä tavalla.
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Vastuunrajoitukset

Yritys ei vastaa mistään Materiaalin julkaisemisen tai julkaisematta jättämisen aiheuttamista oikeudellisista tai muistakaan seikoista taikka oikeudellisista seuraamuksista, eikä Yritystä voida pitää näiden seikkojen osalta millään lailla asianosaisena asiassa.
Yritys ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista tekijäoikeuksien loukkauksista tai muista Materiaalin laittomuuksista.
Yritys ei missään olosuhteissa vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että jonkun kolmannen osapuolen tuottama/antama materiaali on virheellistä ja tästä aiheutuu Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollista vahinkoa. Yritys ei vastaa mistään Käyttäjälle tai kolmansille aiheutuvasta epäsuorasta, välittömästä tai välillisestä vahingosta, eikä myöskään nk. puhtaasta varallisuusvahingosta. Yrityksen
vastuu rajoittuu joka tilanteessa Suomen lain pakottaviin vastuusäännöksiin. Tällöin Yrityksen vastuu on kaikissa tapauksissa rajattu siihen määrään, jonka Käyttäjä on maksanut Palvelun tai sen osan
käytöstä viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. Yritys ei missään tilanteessa ole myöskään vastuussa ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista.
Yritys ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Materiaalia ei voida julkaista Käyttäjän ilmoittamille tahoille tai siitä, että Materiaali julkaistaan väärille tahoille, jos Käyttäjän antamat tiedot
hänen määräämistään tahoista eivät mahdollista Materiaalin julkaisemista heille tai Käyttäjän antamat tiedot johtavat siihen, että Materiaali julkaistaan väärälle taholle. Yritys ei myöskään takaa sitä,
että Materiaali voidaan julkaista sitä julkaisutapaa käyttäen, jonka Käyttäjä on määritellyt.
Yritys ei vastaa siitä, että Käyttäjän kuoleman jälkeen julkaistun Materiaalin hänen sijaansa tulleet
oikeudenomistajat eivät ole hyväksyneet Materiaalin luovuttamista kolmansille osapuolille.
Yritys ei missään olosuhteissa vastaa Materiaalista, mukaan lukien virheellisyyksistä tai laiminlyönneistä Materiaalissa, tai menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelussa julkaistun, sähköpostitse lähetetyn, siirretyn, tai muutoin saataville asetetun Materiaalin käytön tai siihen luottamisen
seurauksena Käyttäjälle itselleen tai kolmannelle osapuolelle.
Yritys ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Yritys ei saa tietoa Käyttäjän kuolemasta
ajoissa, jotta Materiaali voidaan julkaista hänen määräämilleen tahoille Käyttäjän määräämänä ajankohtana. Jos virallisista lähteistä vahvistettu tieto Käyttäjän kuolemasta on virheellinen, ei Yritys ole
vastuussa Materiaalin virheellisen ajankohdan julkaisun aiheuttamista vahingoista Käyttäjällä tai kolmansille osapuolille.
Yritys ei vastaa niistä vahingoista, joita Käyttäjällä aiheutuu kohdassa 10 todettujen toimenpiteiden
seurauksena.
Yritys ei ole vastuussa Käyttäjän Materiaalin luvattomasta käytöstä taikka sen vioittumisesta, poistamisesta, tuhoutumisesta tai häviämisestä. Yritys ei myöskään vastaa siitä, että Materiaalin tekninen
tai muunlainen tarkastaminen ei onnistu ja tästä aiheutuu vahinkoa eikä myöskään siitä, että Palvelusta paljastuu joko tekninen tai muunlainen tietoturva-aukko, ja tästä aiheutuu Käyttäjälle vahinkoa.

Yritys ei vastaa Palveluun tapahtuneen tietoturvamurron seurauksena tapahtuvista Käyttäjien Materiaalien tai henkilötietojen luvattomasta käyttämisestä.
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Hinnat

Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, mutta Palvelun käyttö on hinnoiteltu Palvelussa saatavana
olevan voimassa olevan hinnaston mukaan. Käyttäjä sitoutuu maksamaan kaikki sovellettavat maksut
Palvelun käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaan, kun hän on erikseen hyväksynyt Palvelussa
näiden tilaamisen.
Yritys pidättää oikeuden muuttaa hintoja ilmoittamatta tästä erikseen. Käyttämällä palvelua Käyttäjä
hyväksyy Yrityksen maksuehdot.
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Irtisanominen, Yrityksen konkurssi ja toiminnan lopettaminen

Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun milloin tahansa Palvelun Asetuksissa valitsemalla ”Omat tietoni” ja
lopuksi valitsemalla ”Irtisano tili”. Käyttäjän Palvelulle lataama Materiaali siirtyy tällöin lepotilaan ja
Käyttäjä voi aktivoida sen myöhemmin uudestaan. Sähköpostitse tai puhelimitse tehtyä Palvelun irtisanomispyyntöä ei pidetä pätevänä irtisanomisena.
Lepotilan aikana Käyttäjän lataamaa Materiaalia pyritään säilyttämään siinä teknisessä muodossa,
kuin se on ollut lataushetkellä. Yritys ei vastaa vahingoista, jotka on aiheutunut lepotilan aikana julkaisemattomasta Materiaalista, jonka Käyttäjä on tarkoittanut ladatessaan sen julkaistavaksi alun perin lepotilan ajankohdan aikana. Jos lepotilaa ei aktivoida enää uudestaan, on Yrityksellä oikeus poistaa Käyttäjän tili sen oltua käyttämättömänä viiden vuoden ajan.
Käyttäjä voi irtisanomisen yhteydessä itse poistaa Materiaalin Palvelusta. Jos Palvelu irtisanotaan ennen meneillään olevan Veloituskauden päättymistä, jatkuu Palvelun voimassaolo Veloituskauden
päättymiseen saakka.
Yritys voi milloin tahansa estää Käyttäjän pääsyn Palveluun, jos Käyttäjän maksu on myöhästynyt yli
30 päivää. Yritys voi poistaa Käyttäjän Palveluun lataamaan Materiaalin, jos Käyttäjän maksu on
myöhästynyt yli vuoden.
Tämän Sopimuksen sitovuus päättyy välittömästi ilman toimenpiteitä kokonaisuudessaan, jos Yhtiö
asetetaan konkurssiin tai se päättää vapaaehtoisesti lopettaa toimintansa.
10 Henkilötietojen suoja ja yksityisyys
Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua Yrityksen Tietosuojaselosteeseen, joka muodostaa erottamattoman osan näitä Ehtoja.
Yritys noudattaa erityistä huolellisuutta varmistaakseen Käyttäjän yksityisyyden ja turvallisuuden
Palvelussa. Kuitenkin Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että internetissä tapahtuva tiedonsiirto ei koskaan voi olla täysin yksityistä tai turvattua. Käyttäjä ymmärtää, että mikä tahansa Sivuston tai Palvelun kautta lähetetty viesti tai tieto voi tulla muiden lukemaksi tai kaappaamaksi, vaikka nimenomaisesti olisi ilmoitettu, että asiaan liittyvä tiedonsiirto on salattua.
Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vahvistaa ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä, että nämä Ehdot määräävät
Palvelun käytöstä ja muodostavat sitovan oikeudellisen sopimuksen Käyttäjän ja Yrityksen välille.

Palvelua käyttäessäsi Käyttäjä sitoutuu:
i) noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä;
ii) olemaan lataamatta Palvelussa kolmansien immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia loukkaavaa, hyvän tavan taikka lain tai viranomaisten määräysten vastaista Sisältöä; sekä
iii) pidättäytymään antamasta Yritykselle virheellisiä henkilötietoja tai luomasta käyttäjätiliä kenellekään muulle henkilölle kuin itselleen.
Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy lisäksi Käyttäjää ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevien
tietojen keräämisen ja käyttämisen Yrityksen Tietosuojaselosteen sekä sovellettavien henkilötietoja
koskevien lakien ja määräysten mukaisesti.
Käyttäjän tulee luotettavasti suojata salasanansa sekä muut vastaavat Palvelun käyttäjätiliin liittyvät
tiedot. Käyttäjä vastaa kaikesta omalla salasanalla tapahtuvasta käyttäjätilin käytöstä.
Käyttäjän on varmistaakseen verkossa asioinnin tietoturvallisuuden ja suojautuakseen mahdollisilta
haittaohjelmilta aina huolehdittava, että Käyttäjän tietokoneen ohjelmat ja virustorjunta ovat päivitetty ja ne ovat ajan tasalla.
11 Yrityksen oikeus Materiaalin tarkastamiseen ja Käyttäjän antama suostumus Materiaalin
tarkistamiseen
Yrityksellä on oikeus valvoa tai tarkistaa teknisesti Materiaalia, jota Palveluun ladataan ja/tai myöhemmin julkaistaan.
Jos Yritys epäilee käyttäjän rikkoneen tämän sopimuksen Ehtoja tai voimassa olevaa lainsäädäntöä tai
viranomainen pyytää materiaalin avaamista lakisääteisissä tapauksissa, on Yrityksellä oikeus poistaa
Materiaalia Palvelusta tai estää pääsy Materiaaliin tai rajoittaa pääsyä mihin tahansa Palvelun osaan
tai estää pääsy Palveluun milloin tahansa Yrityksen oman harkinnan mukaan ilman etukäteisilmoitusta.
Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Yrityksellä on
oman harkintansa mukaan oikeus tarkistaa se, että julkaistava materiaalia on kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen mukaista ja, että Yrityksellä on oikeus olla julkaisematta voimassaolevien käyttöehtojen vastaista Materiaalia.
12 Muuta
(i)

Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”
Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ilman mitään takuuta. Yritys pyrkii huolehtimaan
parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset
virheet kohtuullisessa ajassa. Yritys ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että
Palvelu on keskeytyksittä käytettävissä.

(ii)

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille

Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja/tai hallinnoimille verkkosivustoille. Yritys ei ole vastuussa tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivustosta eivätkä
sellaisella verkkosivustolla olevat materiaalit ja sisällöt ole Yrityksen hallinnassa. Yrityksen
palveluun lisäämä, kolmannen osapuolen verkkosivustolle johtava linkki ei millään tavalla
ole osoitus Yrityksen kannatuksesta tai myynninedistämisestä tällaista verkkosivustoa tai tällaisella verkkosivustolla olevaa materiaalia tai sisältöä kohtaan.
(iii)

Force Majeure
Yritys pidättää oikeuden keskeyttää velvollisuuksiensa täyttämisen Käyttäjää kohtaan force
majeure -tilanteissa (esim. sota, sodanomaiset tapahtumat, vallankumous, kapina, viranomaistoimet, lakko, työsulku, kauppasaarto, luonnonkatastrofi, tulipalo, kolmansien osapuolten toiminnassa olevat häiriöt ja muut vastaavat ylivoimaiset esteet).

(iv)

Sopimuksen voimaantulo
Sopimus astuu voimaan, kun asiakas tilaa Palvelun Yritykseltä tai kun hän käyttää Palvelua.
Palvelun tilaava henkilö vakuuttaa, että hänellä on oikeus hyväksyä tämä Sopimus ja asiakkaan puolesta sitoa asiakas noudattamaan Sopimusta.
Sopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että Käyttäjä vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias ja että hän asuu jossakin niistä maista, joissa Yritys tarjoaa Palvelua. Lisäksi Käyttäjä samalla vahvistaa sitoutuvansa noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja ja Yrityksen kulloinkin
voimassa olevaa tietosuojaselostetta.

13 Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Näitä Ehtoja tulee tulkita ja soveltaa Suomen lakien mukaisesti. Mikä tahansa näihin Ehtoihin
liittyvä tai niistä johtuva erimielisyys, kiista tai vaade, taikka niiden rikkomus, päättäminen
tai voimassaolo tulee ensisijaisesti ratkaista Yrityksen ja Käyttäjän välisillä neuvotteluilla.
Jos sovintoa ei edellä mainituin neuvotteluin saavuteta kuudessa (6) kuukaudessa, kyseessä
oleva asia tullaan lopullisesti saattamaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa ratkaistavaksi.

14 Yhteystiedot
Palvelua hallinnoi ja tarjoaa Emonum Oy. Mahdolliset yhteydenotot koskien Ehtoja voi osoittaa
osoitteeseen info@emonum.com.
15 Voimassaolo ja päättyminen
Yritys pidättää oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen tai muuttaa Palvelua milloin tahansa oman
harkintansa mukaan.

