Kuntokatsastus -palvelun käyttöehdot
Käyttöehdot
Rekisteröitymällä käyttäjäksi hyväksyt palvelun käyttöehdot. Samalla käyttäjä antaa suostumuksensa
henkilötietojensa käsittelyyn tietosuojakäytännön mukaisesti. Henkilötietoja käytetään Likes, Jyväskylän
ammattikorkeakoulun ja Kuntokatsastusreittien omistamien yhteisöjen (kunnat, yritykset yms.)
toteuttamiin käyttäjä- ja vaikuttavuustutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Kaikkien verkkosivuilla
esiteltyjen testien tekeminen tapahtuu omalla vastuulla.

Käyttäjäehdot
Näissä käyttöehdoissa kerromme internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä
yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Likes, jamk) on
oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä
verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia, mukaan lukien
näihin mahdollisesti tehtävät muutokset. Internetsivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti
Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet
Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot
ovat Likes, jamkin tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden
immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan
aineistoon.
Sivuillamme 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 Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista
tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuu sivujen sisällöstä
Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja
tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Sivuston toimittajat tekevät
parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta emme vastaa
annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta.
Likes, jamk ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä
vahingoista, joita saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.
Likes, jamk ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä
tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Likes, jamkilla on oman harkintansa mukaan oikeus
mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta
lainsäädännöstä muuta johdu. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä
johtuvia oikeuksia. Sivustolle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto
loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa
kaikista kustannuksista, joita sivustolle lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta
syntyy.

