
 

 

LAKI JA TO IM IN TAKÄYTÄN N Ö T 

Palveluehdot 
 

Päivitetty viim eksi: 22.2.2022 

 

N äitä käyttöehtoja (”ehdot”) sovelletaan Firstupin alustan, verkkosivustojen, 

m obiilisovellusten ja m uiden verkkopalvelujen (yhdessä ”palvelut”) 

pääsyoikeuteen ja käyttöön, kun työnantaja tarjoaa ne (”asiakas”) 

työntekijöillensä.  Palvelut tarjoaa Firstup, Inc. (”Firstup”, ”m e”, ”m eidän” jne.) 

asiakkaansa puolesta kirjallisen sopim uksen (”sopim us”) perusteella.  Firstupilla 
on oikeus (ja sinun katsotaan hyväksyneen kyseisen oikeuden) toim eenpanna 

ehtoja sinua vastaan. Käyttäm ällä palvelujam m e sitoudut noudattam aan näitä 

ehtoja. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et voi käyttää palvelujam m e.	 

Katso m eidän  U sean tenantin tietosuojakäytännöstäm m e lisätietoa siitä, kuinka 
voim m e kerätä tietoja sinusta palvelujam m e käyttäessäsi ja kuinka voim m e 

käyttää ja luovuttaa kyseisiä tietoja. Jos sinulla on m itään palveluihin tai näihin 

ehtoihin liittyviä kysym yksiä tai huolenaiheita, ota m eihin yhteyttä osoitteeseen 

privacy@ firstup.com . 

1. Kelpoisuus 

Asiakas kutsuu sinut liittym ään palveluun ja luom aan käyttäjäprofiilin. Jotta voit 

käyttää palveluja, sinun on oltava asiakkaan työntekijä tai asiakkaan m uu 

kum ppani. Vakuutat, että (i) palveluiden käyttöäsi ei ole aiem m in keskeytetty 

eikä sinua poistettu palveluista ja että et osallistu m ihinkään toim intaan, joka 

voi johtaa palveluiden jäädyttäm iseen sinulta tai sinun poistam iseen palveluista, 

(ii) sinulla on vain yksi tili, (iii) sinulla on täydet valtuudet ja toim ivalta sitoutua 

näihin ehtoihin ja (iv) olet tällä hetkellä asiakkaan työntekijä tai m uu kum ppani. 

2. Tilit 

O let yksin vastuussa tilisi ja käyttäjätietojesi suojaam isesta, ja sinun on 

ilm oitettava m eille tai työnantajallesi viipym ättä, jos huom aat tai epäilet, että 

joku on käyttänyt tiliäsi ilm an sinun lupaasi. Et saa antaa m uille pääsyä 

palveluihin tiliäsi käyttäm ällä. 

3. H yväksyttävä käyttö 

O let yksin vastuussa käytöksestäsi, kun käytät palveluitam m e. Sinun on 

noudatettava asiakkaan käyttäytym issääntöjä ja kaikkia sovellettavia lakeja ja 



 

 

asetuksia, kun käytät palvelujam m e. Kun käytät palveluja m illä tahansa tavalla, 

et 

 loukkaa m itään sovellettavaa lakia, sopim usta, im m ateriaalioikeutta tai 

m uuta kolm annen osapuolen oikeutta tai loukkaa sopim us- tai m uita 

velvollisuuksiasi; 

 käyttäydy häiritsevästi tai m illä tahansa tavalla uhkaavasti, et lähetä 

liiallisia viestejä, yritä hyväksikäyttää m uita tai vainoa m uita; 

 käytä tai yritä käyttää toisen henkilön tiliä ilm an kyseisen käyttäjän lupaa; 

 m yy tai vuokraa m itään palvelujen osatekijää; 

 vie m itään palvelujen kautta saatuja tietoja tai luovuta tietoa kenestäkään 

käyttäjästä palvelujen ulkopuolelle; 

 käytä palveluja kilpailutarkoituksiin käytettävien tietojen kerääm iseen, 

tavoitteiden asettam iseen tai kilpailevan palvelun luom iseen esim erkiksi 

käyttäm ällä palveluista saatuja tietoja erillisen tietokannan luom iseen; 

 käytä palvelujam m e m illään tavalla, joka saattaa häiritä palvelun 

asianm ukaista toim intaa tai estää sitä tai joka saattaa m illään tavalla 

vahingoittaa, kuorm ittaa tai rikkoa palvelujen toim intaa tai poistaa 

palvelut käytöstä; 

 selvitä palvelun m inkään osan rakennetta m illään tavalla tai toteuta 

m itään m uita toim ia, jotka saattavat paljastaa lähdekoodin, tai kierrä 

käyttöönotettuja toim ia, joiden tarkoitus on estää tai rajoittaa pääsyä 

m ihin tahansa palvelujen osaan; 

 pyri kiertäm ään m itään käyttäm iäm m e rajoituksia tai pyri saam aan 

pääsyä m ihinkään palvelujen om inaisuuteen tai osaan, jonka 

käyttövaltuuksia sinulle ei ole m yönnetty; 

 kehitä tai käytä m itään m eidän palvelujem m e kanssa kom m unikoivaa 

sovellusta ilm an m eidän kirjallista etukäteen antam aam m e suostum usta; 

 käytä m itään tiedonlouhintaa, robotteja tai vastaavia keinoja tiedon 

kerääm iseen tai poim intaan lukuun ottam atta m eidän m ahdollisesti 

jakam iam m e robots.txt-tiedostoja, jotka ohjaavat autom atisoitua pääsyä 

verkkosivustom m e eri osiin; 

 ohita tai jätä huom ioim atta m inkään m eidän robots.txt-tiedostom m e 

ohjeita, joilla ohjataan autom atisoitua pääsyä verkkosivustom m e eri osiin; 

 lähetä, jaa tai julkaise roskapostia, pyytäm ättöm iä viestejä tai sähköisiä 

kaupallisia m assaviestejä, ketjukirjeitä tai pyram idihuijauksia; tai 

 käytä m eidän palvelujam m e m uihin kuin niiden suunniteltuihin 

käyttötarkoituksiin tai m illään m uulla lainvastaisella, petollisella tai 

valtuuttam attom alla tavalla tai osallistu tai kannusta m ihinkään näiden 

ehtojen vastaiseen toim intaan. 

 

4. Käyttäjäsisältö 



 

 

Käyttäjät voivat luoda, julkaista, säilyttää ja jakaa palveluissam m e sisältöä, 

m ukaan lukien viestejä, tekstejä, valokuvia, videoita, ohjelm istoja, äänitallenteita 

ja m uita aineistoja (yhdessä ”käyttäjäsisältö”). Lukuun ottam atta seuraavia 

m yönnettyjä käyttöoikeuksia kaikki oikeudet sinun käyttäjäsisältöösi säilyvät 

sinulla ja asiakkaalla. M yönnät Firstupille ei-yksinom aisen, m ääräaikaisen 

käyttöoikeuden, joka oikeuttaa pääsem ään käyttäjäsisältöön ja käyttäm ään, 

käsittelem ään, kopioim aan, jakam aan, esittäm ään, viem ään ja näyttäm ään sitä 

vain siinä m äärin kuin se on kohtuudella tarpeen (a) palvelujen tarjoam ista, 

ylläpitäm istä ja päivittäm istä varten, (b) palvelu-, turvallisuus- ja tukiongelm ien 

ja teknisten ongelm ien estäm istä tai käsittelem istä varten, (c) siten kuin laissa 

edellytetään ja (d) siten kuin asiakas nim enom aisesti sallii antam assaan 

kirjallisessa luvassa. Ym m ärrät, että kun julkaiset käyttäjäsisältöä tai jaat sitä 

m uuten, käyttäjäsisältösi ja niiden m ahdolliset oheistiedot (kuten 

käyttäjänim esi tai profiilikuvasi) saattavat olla m uiden käyttäjien nähtävissä. 

Palvelut on tarkoitettu asiakkaan sisäiseen käyttöön, m utta Firstup ei ole 

vastuussa, jos m uut käyttäjät jakavat käyttäjäsisältöä julkisesti. 

Vaikka m eillä ei ole velvollisuutta seuloa, m uokata tai seurata käyttäjäsisältöä, 

m e voim m e hävittää tai poistaa käyttäjäsisältöä m illoin tahansa ja m istä tahansa 

syystä. 

5. Käyttäjäsisällön rajoitukset 

Et voi luoda, julkaista, säilyttää tai jakaa m itään käyttäjäsisältöä, joka 

 on ristiriidassa työnantajan käyttäytym issääntöjen kanssa; 

 on laitonta, loukkaavaa, halventavaa, siveetöntä, pornografista, 

säädytöntä, vihjailevaa, häiritsevää, uhkaavaa, yksityisyys- tai 

julkisuusoikeuksia loukkaavaa, kolm annen osapuolen luottam uksellista 

om aisuutta, herjaavaa, vihapuhetta, harhaanjohtavaa tai petollista; 

 kannustaa tai antaa ohjeita jonkin rikoksen tekem iseen, m inkä tahansa 

osapuolen oikeuksien loukkaam iseen tai m uun korvausvastuun 

aiheuttam iseen tai m inkä tahansa paikallisten, alueellisten, valtiollisten tai 

kansainvälisten lakien loukkaam iseen tai joka on tällaista toim intaa; 

 saattaa loukata m inkä tahansa osapuolen m itä tahansa patenttia, 

kauppasalaisuutta, tekijänoikeutta tai m uuta im m ateriaali- tai 

om istusoikeutta; 

 sisältää tai kuvaa m itä tahansa lausuntoja, huom ioita tai väitteitä, jotka 

eivät vastaa sinun oikeita m ielipiteitäsi tai kokem uksiasi; 

 m erkitsee toiseksi henkilöksi tai toim ijaksi tekeytym istä tai antaa 

virheellisen kuvan yhteyksistäsi tällaiseen henkilöön tai toim ijaan; 

 sisältää m itä tahansa pyytäm ättöm iä kam panjoita, poliittista 

kam panjointia, m ainontaa tai pyyntöjä; 



 

 

 sisältää kenen tahansa henkilön yksityiseläm ää koskevia tietoja tai 

henkilötietoja ilm an kyseessä olevan henkilön suostum usta; 

 sisältää m itä tahansa viruksia, korruptoituneita tietoja tai m uita haitallisia, 

häiritseviä tai tuhoavia tiedostoja tai sisältöä; tai 

 on m eidän yksinom aisen arviom m e m ukaan paheksuttavaa tai estää ketä 

tahansa m uuta henkilöä käyttäm ästä palvelujam m e tai nauttim asta 

palveluista tai jotka saattavat altistaa asiakkaan tai Firstupin tai jonkun 

m uun m ille tahansa haitoille tai vastuuvelvollisuudelle. 

 

6. Rajoitettu käyttöoikeus 

Palvelum m e, m ukaan lukien siihen sisältyvät tekstit, grafiikat, kuvat, valokuvat, 

videot, kuvitukset, tavaram erkit, palvelum erkit, logot, sloganit, käyttäjäsisältö ja 

m uu sisältö, ovat asiakkaan om aisuutta tai asiakkaalle on m yönnetty niiden 

käyttöoikeus, ja niitä suojataan sekä Yhdysvaltain että m uiden m aiden 

lainsäädännössä. Ellei näissä ehdoissa m ainita nim enom aisesti toisin, Firstup ja 

sen lisenssinm yöntäjät pidättävät kaikki oikeudet m eidän palveluihim m e. 

Sinulle m yönnetään täten, näiden ehtojen m ukaisesti ja edellyttäen, että 

noudatat edellä olevia kohtia 3–5, rajoitettu, ei-yksinom ainen, ei-siirrettävä, ei-

alilisensoitava, peruutettavissa oleva oikeus asentaa m eidän 

m obiilisovelluksem m e ja käyttää m eidän palvelujam m e sinun ja asiakkaan 

välisen työsuhteen tai kum ppanuuden yhteydessä. Kaikki m uu palvelujem m e 

käyttö, jota ei ole nim enom aisesti sallittu tässä asiakirjassa ja jolle ei ole saatu 

m eidän etukäteen antam aam m e kirjallista lupaa, on ehdottom an kiellettyä ja 

johtaa tässä m yönnetyn käyttöoikeuden autom aattiseen päättym iseen. 

7. Tavaram erkit 

Kaikki palveluissa m ainitut tavaram erkit, rekisteröidyt tavaram erkit, tuotenim et 

ja yhtiöiden nim et tai logot ovat niiden om istajien om aisuutta. 

8. Kolm ansien osapuolten sisältö 

Palveluihim m e saattaa sisältyä kolm ansien osapuolten sisältöä, m ukaan lukien 

linkkejä verkkosivuille, urajulkaisuja ja m uuta kolm ansien osapuolten sisältöä 

(yhdessä ”kolm ansien osapuolten sisältö”). Sinun velvollisuutesi on päättää, 

haluatko avata ja käyttää kolm ansien osapuolten sisältöä tai sovelluksia, joiden 

linkkejä palveluihin sisältyy. Käytät tällaista kolm ansien osapuolten sisältöä ja 

pääsyä niihin, m ukaan lukien kolm ansien osapuolten sivustojen välityksellä 

saatavilla olevia tietoja, m ateriaaleja, tuotteita ja palveluja täysin om alla 

vastuullasi. 

9. Palaute 



 

 

Voit lähettää m eille kysym yksiä, kom m entteja, ehdotuksia, ideoita, om aperäisiä 

tai luovia aineistoja tai m uuta tietoa, joka koskee työnantajaasi tai palveluja 

(yhdessä ”Palaute”). M yönnät m eille ei-yksinom aisen, alilisensoitavan, pysyvän 

ja peruuttam attom an käyttöoikeuden käyttää tällaista antam aasi palautetta 

m ihin tahansa tarkoitukseen, m ukaan lukien niiden sisällyttäm iseen m eidän 

palveluum m e tai niiden m uunlaiseen kaupalliseen hyödyntäm iseen 

ilm oittam atta sinua tekijäksi tai m aksam atta sinulle hyvitystä. 

10. Vastuuvapaus ja vaaranvastuu 

M e em m e hallitse m itään käyttäjäsisältöä tai kolm annen osapuolen sisältöä, 

joka on saatavilla m eidän palveluissam m e tai jonka linkki sisältyy palveluum m e, 

em m ekä suosittele niitä tai vastaa niistä. Siinä m äärin kuin sovellettava laki 

enim m illään sallii, palvelum m e tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden 

m ukaan” ilm an m inkäänlaisia nim enom aisia tai oletettuja takuita, m ukaan 

lukien rajoituksetta oletetut takuut m yyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta 

tiettyyn käyttötarkoitukseen, om istusoikeudesta tai oikeuksien 

loukkaam attom uudesta. M e em m e anna m inkäänlaisia lupauksia tai takuita 

palvelujen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä, saatavuudesta tai 

luotettavuudesta. Tässä kohdassa kuvatut rajoitukset eivät ole sallittuja kaikissa 

osavaltioissa, joten kaikki tai jotkin edellä kuvatuista rajoituksista eivät 

välttäm ättä sovellu sinuun. 

11. Vastuunrajoitus 

Jos uskom m e, että sopim usta, näitä ehtoja tai m itä tahansa m uuta m eidän 

käytäntöäm m e on loukattu, ja asiakas voi korjata loukkauksen yksinkertaisesti 

poistam alla tietyn käyttäjäsisällön tai tekem ällä m uun toim enpiteen, m e 

pääsääntöisesti pyydäm m e asiakasta toteuttam aan toim enpiteen sen sijaan, 

että puuttuisim m e tilanteeseen itse. Voim m e puuttua tilanteeseen ja toteuttaa 

asianm ukaiseksi katsom am m e toim en (m ukaan lukien tilisi poistam inen 

käytöstä), jos asiakas ei ryhdy asianm ukaisiin toim enpiteisiin tai m e uskom m e, 

että m eille, palveluille, m uille käyttäjille tai m ille tahansa kolm annelle 

osapuolelle saattaa aiheutua haittaa. SIN Ä TAI M E EM M E O LE M ISSÄÄN  

TILAN TEESSA VASTU U SSA TO ISELLE O SAPU O LELLE M ISTÄÄN  TU O TO N  TAI 

TU LO JEN  M EN ETYKSESTÄ TAI M ISTÄÄN  EPÄSU O RISTA, ERITYISISTÄ, 

SATU N N AISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI RAN GAISTU SLU O N TEISISTA VAH IN GO ISTA 

N IID EN  AIH EU TU M ISTAVASTA RIIPPU M ATTA JA RIIPPU M ATTA SIITÄ, 

PERU STU VATKO  N E SO PIM U KSEEN , O IKEU D EN LO U KKAU KSEEN , 

VAH IN GO N KO RVAU KSEEN  TAI JO H O N KIN  M U U H U N  VASTU U TEO RIAAN  TAI 

O N KO  TO ISELLE O SAPU O LELLE KERRO TTU  TÄLLAISTEN  VAH IN KO JEN  

M AH D O LLISU U D ESTA. ELLET O LE M YÖ S ASIAKAS (JA RAJO ITTAM ATTA M EID ÄN  

SO PIM U KSEEN  PERU STU VIA O IKEU KSIAM M E JA O IKEU SKEIN O JAM M E), ET O LE 



 

 

RAH ALLISESSA KO RVAU SVASTU U SSA M EILLE N ÄID EN  KÄYTTÖ EH TO JEN  

LO U KKAU KSISTA. M EID ÄN  YH TEEN LASKETTU  EN IM M ÄISVASTU U M M E SIN U LLE 

M ISTÄ TAH AN SA N ÄID EN  KÄYTTÖ EH TO JEN  LO U KKAU KSESTA O N  YH TEEN SÄ 

VIISIKYM M EN TÄ D O LLARIA (50  $). ED ELLÄ KU VATU T VASTU U VAPAU D ET EIVÄT 
SO VELLU , JO S SE O N  KIELLETTY SO VELLETTAVASSA LAISSA, EIVÄTKÄ N E 

RAJO ITA KU M M AN KAAN  O SAPU O LEN  O IKEU TTA H AKEA JA SAAD A 

VÄLIAIKAISTU O M IO ITA. 

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

N äitä ehtoja sovelletaan, tulkitaan ja pannaan täytäntöön Suom enlakien 

m ukaisesti ottam atta huom ioon sen lainvalintasääntöjä tai -periaatteita, jotka 

johtaisivat jonkin m uun lainkäyttöalueen lakien soveltam iseen. Kaikki 

osapuolten väliset kiistat ratkaistaan toim ivaltaisessa tuom ioistuim essa.  

13. Vientivalvonta 

Kaikkiin tai joihinkin m eidän palveluihim m e saatetaan soveltaa Yhdysvaltain 

vientivalvontaa ja taloudellisia pakotteita koskevia lakeja (”Vientivalvonta”). 

Sitoudut noudattam aan vientivalvontasääntelyä niiltä osin kuin ne koskevat 

pääsyä palveluihim m e ja niiden käyttöä. Vakuutat, että (i) et ole m aassa, jonka 

Yhdysvaltain valtionhallinto on asettanut kauppasaartoon tai 

m äärittänyt ”terrorism ia tukevaksi” m aaksi, ja (ii) että käyttäjä ei ole m issään 

Yhdysvaltain hallinnon kielto- tai rajoitusluettelossa. 



 

 

14. Kaupalliset tuotteet 

Jos palvelut hankitaan jollekin Yhdysvaltain valtionhallinnon virastolle, kyseinen 

virasto hyväksyy, että (a) palvelut ovat kaupallisia tietokoneohjelm ia tai 

kaupallisen tietokoneohjelm an dokum entaatioita kappaleen 48 C.F.R. osan 

12.212 ja kappaleen 48 C.F.R. osan 227.7202 m erkityksessä soveltuvin osin ja (b) 

että kyseisellä virastolla on vain näissä ehdoissa nim enom aisesti m yönnetyt 

oikeudet. 

15. Ehtojen m uutokset 

Saatam m e tehdä näihin ehtoihin m uutoksia aika ajoin. Jos teem m e m uutoksia, 

ilm oitam m e m uutoksista käyttäm ällä esim erkiksi yhtä tai useam paa seuraavista 

ilm oitustavoista: ilm oituksen lähettäm inen sähköpostitse, ilm oituksen 

toim ittam inen palveluissa tai m uutettujen ehtojen julkaisem inen m eidän 

palveluissam m e ja edellä olevan Päivitetty viim eksi -kohdan päivittäm inen. Jos 

ilm oituksessa ei m ainita toisin, m uutetut ehdot tulevat voim aan välittöm ästi. Jos 

käytät käyttöoikeutta tai palveluja sen jälkeen, kun olem m e toim ittaneet 

ilm oituksen, vahvistat hyväksyneesi m uutokset. Jos et hyväksy m uutettuja 

ehtoja, sinun on lopetettava palvelussa vierailu ja palvelujen käyttö. 

16. M uut ehdot 

Jos jokin näiden ehtojen m ääräys tai sen osa on lainvastainen, pätem ätön tai 

toim eenpanokelvoton, m ääräyksen tai sen osan katsotaan olevan erillinen 

näistä ehdoista eikä se vaikuta m uiden m ääräysten voim assaoloon tai 

toim eenpanokelpoisuuteen. N äm ä ehdot m uodostavat m eidän välisen koko 

sopim uksen niiltä osin kuin ne koskevat pääsyä palveluihim m e ja niiden 

käyttöä. N äiden ehtojen toim eenpano perustuu m eidän harkintaam m e, eikä 

m ikään näiden ehtojen jonkin oikeuden tai m ääräyksen soveltam atta tai 

toim eenpanem atta jättäm inen m erkitse kyseisestä oikeudesta tai m ääräyksestä 

luopum ista. N äiden ehtojen osiot on otsikoitu vain luettavuuden 

helpottam iseksi, eikä niillä ole oikeudellista tai sopim usvaikutusta. 

Ilm aisujen ”m ukaan lukien” tai ”sisältää” katsotaan tarkoittavan sam aa 

kuin ”m ukaan lukien rajoituksetta”. Ellei näissä ehdoissa m ainita toisin, näm ä 

ehdot on tarkoitettu yksinom aan osapuolten etua varten, eikä niillä ole tarkoitus 

m yöntää m itään kolm annen osapuolen edunsaajan oikeuksia m uulle henkilölle 

tai taholle. 

17. iO S-käyttöjärjestelm än käyttäjiä koskevat lisäehdot 

Seuraavia ehtoja sovelletaan, jos käytät m obiilisovellustam m e (”sovellus”) ja sen 

pääsyoikeutta Apple Inc:n (”Apple”) m obiililaitteella. 



 

 

(a) H yväksyntä N äm ä ehdot solm itaan vain sinun ja m eidän välillem m e, ei 

Applen kanssa, ja m e olem m e m eidän ja Applen välisessä oikeussuhteessa 

vastuussa vain sovelluksesta ja sen sisällöstä. 

(b) Käyttöoikeuden soveltam isala Sinulle m yönnetty näiden ehtojen m ukainen 

sovelluksen käyttöoikeus on ei-siirrettävä käyttöoikeus, joka oikeuttaa sinut 

käyttäm ään sovellusta m issä tahansa om istam assasi tai hallinnassasi olevassa 

Apple-tuotteessa siten kuin App Storen käyttöehtoihin sisältyvissä Applen 

käyttösäännöissä sallitaan, lukuun ottam atta sitä, että m uut ostajaan Fam ily 

Sharing -om inaisuuden tai m oniostojen kautta yhdistetyt tilit saavat käyttää 

sovellusta ja sen pääsyä ja hankkia sen. 

(c) Ylläpito Applella ei ole m itään velvollisuutta tarjota sovellukseen liittyviä 

ylläpito- ja tukipalveluja. 

(d) Takuu Siinä m äärin kuin vastuuta ei ole suljettu pois näiden ehtojen 

kohdassa 10, m e olem m e yksinom aan vastuussa m ahdollisista nim enom aisista 

tai laissa ilm aistuista takuista. Jos sovellus ei täytä sovellettavaa 

takuuvaatim usta, jota ei ole suljettu pois kohdassa 10, voit ilm oittaa asiasta 

Applelle ja Apple saattaa hyvittää (m ahdollisen) sovelluksen ostohinnan. Siinä 

m äärin kuin sovellettava laki enim m illään sallii, Applella ei ole m inkäänlaisia 

m uita sovellukseen liittyviä takuuvelvoitteita, ja m ahdolliset m uut vaateet, 

m enetykset, vastuuvelvollisuudet, vahingonkorvaukset, kulut tai kustannukset, 

jotka johtuvat siitä, että em m e ole noudattaneet jotain takuuta, kuuluvat 

yksinom aan m eidän vastuullem m e. 

(e) Vastuuvelvollisuus M eidän, ei Applen, velvollisuus on vastata sinun tai jonkin 

kolm annen osapuolen esittäm ään väitteeseen tai vaatim ukseen, joka koskee 

sovellusta tai sovelluksen käyttöä ja/tai hallussapitoa, m ukaan lukien 

rajoituksetta: (i) tuotevastuuseen perustuvat vaatim ukset, (ii) m ahdolliset 

väitteet siitä, että sovellus ei ole jonkin sovellettavan lakisääteisen tai 

hallinnollisen vaatim uksen m ukainen, ja (iii) kuluttajansuojaan tai vastaavaan 

lainsäädäntöön perustuvat vaatim ukset. 

(f) Im m ateriaalioikeuksia koskevat vaatim ukset Jos jokin kolm as osapuoli 

väittää, että sovellus tai sinun sovelluksen käyttö tai hallussapito loukkaa jonkin 

kolm annen osapuolen im m ateriaalioikeuksia, m e, ei Apple, olem m e yksinom aan 

vastuussa tällaisen im m ateriaalioikeuden loukkausta koskevan väitteen 

selvittäm isestä, siltä puolustautum isesta ja sen sopim isesta ja siihen 

perustuvasta hyvityksestä. 

(g) Kolm ansien osapuolten edunsaajat Apple ja sen tytäryhtiöt ovat näiden 

ehtojen kolm ansien osapuolten edunsaajia, ja niillä on ehtojen edunsaajana 



 

 

oikeus (ja niiden katsotaan hyväksyneen oikeuden) saattaa näm ä ehdot 

voim aan sinua vastaan. 

18. Lisäehdot Googlen ja Android-käyttöjärjestelm än käyttäjille 

Jos käytät palveluja ja niiden pääsyä Googlen valm istam alla ja/tai m yym ällä 

laitteella tai olet hankkinut sovelluksen Googlelta, sinun on käytettävä palveluja 

kulloinkin voim assaoleviin Google Playn palveluehtoihin tai m uihin Googlen aika 

ajoin m äärittäm iin ja julkaisem iin ehtoihin m ahdollisesti sisältyvien lisäehtojen 

m ukaisesti (kyseiset ehdot ovat saatavissa 

osoitteesta https://play.google.com /intl/en-U S_us/about/play-term s.htm l). 


