HVO EXTRANET KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä
Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) määrittävät oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan
Huoltovarmuuskeskuksen (jäljempänä ”HVK”) tarjoamaan HVO Extranet -portaalin (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön.
Palvelun käyttäminen edellyttää, että Palvelun käyttäjällä (jäljempänä ”Käyttäjä”) on HVK:n myöntämä
käyttöoikeus Palveluun. Termi Käyttäjä koskee tässä kaikkia Palvelun käyttäjärooleja. HVK kutsuu Palvelun käyttöön oikeutetut Käyttäjät joko itse tai kutsumiensa pääkäyttäjien välityksellä. Hyväksyessään
kutsun, Käyttäjän tulee hyväksyä Ehdot ja tunnistautua kansallisen palveluväylän (suomi.fi) välityksellä,
henkilökohtaisia pankkitunnuksiaan käyttäen.
Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä hyväksyy Ehdot. Mikäli käyttäjä ei hyväksy Ehtoja tai ei ymmärrä
niitä, ei käyttäjän tule rekisteröityä Palveluun. Rekisteröityminen tapahtuu vahvan tunnistautumisen
(laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista(617/09)) avulla.
HVK:lla on oikeus 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. HVK:lla on vapaa oikeus poistaa Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun.
Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta Palveluun lataamastaan ja myöhemmin Palvelusta mahdollisesti
julkaistavasta materiaalista/digitaalisesta omaisuudesta (jäljempänä ”Materiaali”). Tämä Materiaali käsittää mm. ohjelmistot, tiedot, tekstit, kuvat, äänet, videot ja muut Käyttäjän Palveluun lataamat tiedostot ja tiedot riippumatta siitä, millaisessa muodossa ne on ladattu tai millä tavalla se on tarkoitettu
mahdollisesti julkaistavaksi.
HVK 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.
HVK:lla on oikeus, mutta ei velvollisuutta:
•

Valvoa tai tarkistaa Materiaalia, jota Palveluun ladataan ja/tai myöhemmin julkaistaan;

•

Valvoa lokeilla Käyttäjän Palvelusta lataamaa Materiaalia;

•

Poistaa Materiaalia Palvelusta tai estää pääsy Materiaaliin milloin tahansa HVK:n oman harkinnan
mukaan ilman etukäteisilmoitusta; ja
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•

Rajoittaa pääsyä mihin tahansa Palvelun osaan tai estää pääsy Palveluun milloin tahansa HVK:n
oman harkinnan mukaan ilman etukäteisilmoitusta.

2. Palvelun kuvaus
HVK tuottaa ja ylläpitää Palvelua Huoltovarmuusorganisaation ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyötarpeisiin, joilla toteutetaan huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 1992/1390 mukaista huoltovarmuuden kehittämistä ja ylläpitoa. Palvelun käyttö edellyttää Käyttäjältä yhteyden muodostamiseen
tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Käyttäjä itse.
3. Rekisteröityminen
Nämä Ehdot sääntelevät Palvelun käyttöä. Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä hyväksyy Ehdot ja:
•

sitoutuu antamaan rekisteröintivaiheessa totuudenmukaiset, täsmälliset, ajantasaiset ja täydelliset
tiedot itsestäsi;

•

sitoutuu pitämään ajan tasalla sekä päivittämään viipymättä rekisteröinnin yhteydessä antamat
tiedot pitääkseen ne totuudenmukaisina, täsmällisinä, ajantasaisina ja täydellisinä; ja

•

hyväksyy sen, että jos Käyttäjä antaa totuudenvastaisia, epätäsmällisiä, vanhentuneita tai epätäydellisiä tietoja tai jos HVK:lla on perusteltua aihetta epäillä, että tiedot ovat totuudenvastaisia, epätäsmällisiä, vanhentuneita tai epätäydellisiä, on HVK:lla oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätili ja kieltää
Käyttäjältä Palvelun senhetkinen tai tuleva käyttö.

4. Käyttäjän oikeudet
Näiden Ehtojen nojalla Käyttäjällä on oikeus ei-siirrettävissä olevaan ja ei-alilisensoitavissa olevaan oikeuteen käyttää Palvelua siten kuin näissä Ehdoissa on esitetty.
5. Luottamuksellisuus
Palvelun sisältö on kaikilta osin luottamuksellista. Käyttäjä sitoutuu pitämään luottamuksellisena Palvelusta saamansa tiedon ja käyttämään sitä ainoastaan omassa organisaationsa toiminnan jatkuvuuden ja
huoltovarmuuden edistämiseksi sekä organisaatioiden välisissä koulutus- ja harjoitustilaisuuksissa.
Käyttäjällä ei ole mitään oikeutta luovuttaa Palvelun sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää sitä
mihinkään muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen.
Tämän kohdan velvoitteet jäävät voimaan myös sen jälkeen, kun Käyttäjältä on poistettu Palvelun käyttöoikeus tai Käyttäjä on muuten lopettanut Palvelun käytön.
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6. Käyttäjän luoma Materiaali ja immateriaalioikeudet
a) Käyttäjän aineisto
Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, että Käyttäjä on yksin vastuussa lataamastaan/julkaistavasta Materiaalista ja kaikesta Käyttäjän käyttäjätilillä tapahtuvasta toiminnasta sekä sen, että Käyttäjällä on kaikki
tarvittavat oikeudet käyttäjätilin kautta Palveluun ladattuun Materiaaliin. Käyttäjä itse on vastuussa
Materiaalin lataamisesta ja poistamisesta Palvelusta. HVK:lla on erikseen määrätyissä tilanteissa oikeus
poistaa Materiaalia.
Käyttäjä vastaa kaikilta osin siitä, että hänen Materiaalinsa ei loukkaa kolmansien immateriaalioikeuksia
tai muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisen määräyksiä.
b) Immateriaalioikeudet
(i) Yleistä
Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä tai tämän edustamalla organisaatiolla on omistus- ja tekijänoikeus
Materiaaliinsa. Julkaisuhetkellä HVK julkaisee Materiaalin Käyttäjän määräämällä tavalla. HVK:n toimenkuva rajoittuu ainoastaan siihen, että HVK julkaisuhetkellä toimii Käyttäjän määrittelemien julkaisuehtojen mukaisesti parhaan mahdollisen kykynsä mukaan huomioiden julkaisuhetken tilanteen.
HVK ei vastaa mistään julkaisemisen aiheuttamista mahdollisista oikeudellisista tai muistakaan seikoista
eikä HVKtä voida pitää näiden seikkojen osalta millään lailla asianosaisena asiassa. Tämä vastuunrajoitus pitää sisällään myös mahdolliset verotukselliset asiat.
Käyttäjä antaa HVK:lle rajoitetun lisenssin, joka oikeuttaa käyttämään, kopioimaan, levittämään, säilyttämään, välittämään, tarvittaessa teknisesti muokkaamaan Käyttäjän Materiaalia siinä määrin, jotta
Palvelun tarkoitus toteutuu.
Suomen ja muiden valtioiden immateriaalioikeuslainsäädäntö suojaa Palvelua. Käyttäjän Materiaalia
lukuun ottamatta nämä Ehdot antavat Käyttäjälle pelkästään oikeuden käyttää Palvelua, eikä Käyttäjällä ole minkäänlaista omistusoikeutta Palveluun. Kaikki oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, patenttioikeudet, liikesalaisuudet tai muut Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien tämän
ulkoasu, säilyvät HVK:n omaisuutena. Kaikki näiden Ehtojen nojalla Käyttäjälle tarjotut palvelut sekä tällaisten palveluiden tuottamisen yhteydessä luodut tiedot ja materiaalit sekä kaikki näihin liittyvät oikeudet ja edut kuuluvat HVK:lle. Käyttäjä ei ole missään tilanteessa oikeutettu monistamaan, kopioimaan tai käyttämään uudelleen mitään Palvelun HTML/CSS-koodia tai Palvelun visuaalisia elementtejä
taikka luomaan kilpailevia palveluita.
HVK:lla on maksuton, rajoittamaton ja pysyvä oikeus hyödyntää Käyttäjän antamia ehdotuksia tai palautetta koskien Palvelua.
HVK ei missään tilanteissa vastaa mahdollisista tekijäoikeuksien loukkauksista tai muista lainvastaisista
toimista.
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7. Tietosuoja
HVK kunnioittaa Käyttäjän yksityisyyttä ja henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuus on HVK:lle hyvin tärkeää. Näiden osalta Käyttäjän tulee tutustua HVO Extranetin Tietosuojaselosteeseen.
Palvelua käyttäessäsi Käyttäjä sitoutuu:
•

noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä;

•

olemaan lataamatta/julkaisemasta Palvelussa kolmansien immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia
loukkaavaa, hyvän tavan taikka lain tai viranomaisten määräysten vastaista Sisältöä; sekä

•

pidättäytymään antamasta HVK:lle 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 HVK:n Tietosuojaselosteen sekä sovellettavien henkilötietoja koskevien
lakien ja määräysten mukaisesti.
Käyttäjän tulee luotettavasti suojata salasanansa sekä muut vastaavat Palvelun käyttäjätiliin liittyvät
tiedot. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi HVK:lle käyttäjätunnuksen tai salasanan katoamisesta tai
paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä ottamalla yhteyttä Palvelun käyttäjätukeen, jonka osoite ja puhelinnumero on ilmoitettu HVK:n avoimilla verkkosivuilla osoitteessa
www.huoltovarmuus.fi. Käyttäjä vastaa kaikista niistä kustannuksista ja vahingoista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut HVK:lle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen osapuolen haltuun ja HVK on kuitannut vastaanottaneensa mainitun
ilmoituksen.
Käyttäjä vastaa Materiaalinsa tarpeellisesta turvallisuudesta, suojauksesta ja varmuuskopioinnista. HVK
ei ole vastuussa Käyttäjän Materiaalin luvattomasta käytöstä taikka sen vioittumisesta, poistamisesta,
tuhoutumisesta tai häviämisestä.
8. Muuta
(i) Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”
Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ilman mitään takuuta. HVK pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa
ajassa. HVK 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. HVK ei ole vastuussa tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivustosta eivätkä sellaisella verkkosivustolla olevat materiaalit ja sisällöt ole HVK:n hallinnassa.
(iii) Vastuunrajoitus
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HVK ei vastaa mistään Palvelun Materiaalista tai sen julkaisemista mahdollisesti aiheutuvasta oikeudellisista tai muista mukaan lukien verotuksellisista seuraamuksista.
HVK ei koskaan vastaan mistään Käyttäjälle tai kolmansille aiheutuvasta epäsuorasta, välittömästä tai
välillisestä vahingosta, eikä myöskään nk. puhtaasta varallisuusvahingosta. HVK:n vastuu rajoittuu joka
tilanteessa Suomen lain pakottaviin vastuusäännöksiin. Tällöin HVK:n vastuu on kaikissa tapauksissa rajattu siihen määrään, jonka Käyttäjä on maksanut Palvelun tai sen osan käytöstä viimeisen kahdentoista
kuukauden aikana. HVK ei missään tilanteessa ole myöskään vastuussa ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista.
(iv) Koko sopimus
Nämä Ehdot muodostavat Käyttäjän ja HVK:n välisen Palvelua koskevan sopimuksen. Nämä Ehdot syrjäyttävät kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset Palvelua koskevat yhteydenpidot ja ehdotukset (suulliset, kirjalliset ja sähköiset) Käyttäjän ja HVK:n välillä.
(v) Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, mahdolliset riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
9. Yhteystiedot
Palvelua hallinnoi ja tarjoaa Huoltovarmuuskeskus. Mahdolliset yhteydenotot koskien Ehtoja voi osoittaa osoitteeseen oskari.raikkonen@nesa.fi
10. Voimassaolo ja päättyminen
HVK pidättää oikeuden lopettaa Palvelun tarjoaminen tai muuttaa Palvelua milloin tahansa oman harkintansa mukaan. HVK pidättää myös oikeuden oman harkintansa mukaan lopettaa tai keskeyttää Käyttäjän pääsy Palveluun milloin tahansa, huolimatta mistään näissä Ehdoissa olevista säännöksistä. HVK
sitoutuu ilmoittamaan etukäteen merkittävistä muutoksista Palveluun.
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