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yksityishenkilönä.
Rekisteröitymisessä
ja
kirjautumisessa
Palveluun
käytetään
salasanatonta
todentamista
sähköpostivarmenteella.
Rekisteröitymisen
yhteydessä
Palveluntarjoajan
käyttämään
järjestelmään ilmoitetaan Käyttäjän etu- ja
sukunimi, syntymäaika, osoite, kansalaisuus,
maksutiedot sekä sähköpostiosoite. Palveluun
rekisteröityminen on maksutonta. Käyttäjän
sähköpostiosoite
toimii
oletuksena
käyttäjätunnuksena
(”Käyttäjätunnus”)
Palvelussa.
Käyttäjä
voi
muuttaa
Käyttäjätunnuksen Palvelussa esim. nimimerkkiin.
Käyttäjällä ei saa olla useampia Käyttäjätunnuksia
Palvelussa.

PTS SOLUTIONS OY
Talvikkitie 72 A
01350 Vantaa

Nämä yleiset käyttöehdot (”Ehdot”) määrittävät ne
oikeudet ja velvollisuudet, joilla PTS Solutions Oy (”PTS
Solutions”, ”Me” tai ”Palveluntarjoaja”) tarjoaa
Suomessa asuville kuluttajalle sekä toimintaansa
harjoittaville elinkeinoinharjoittajille, yhteisöille tai
muulle
loppukäyttäjälle
(”Käyttäjä”)
BlueCmobiilisovelluksen (”Sovellus”) palvelut käytettäväksi.
Sovellus on julkaistu iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille.
Sovelluksessa Käyttäjille myydään, julkaistaan ja
tarjotaan mm. musiikin opiskeluun ja tallentamiseen
liittyviä palveluita sekä toiminnallisuuksia. Nämä Ehdot
on tarkoitettu sovellettavaksi kaikkiin Palveluntarjoajan
Käyttäjille Sovelluksessa tarjoamiin toiminnollisuuksiin,
ellei toisin erikseen kirjallisesti ilmoiteta.
PTS Solutionsin ylläpitämään sekä hallinnoimaan
Sovellukseen kaikkine lisäosineen, päivityksineen,
sisältöineen ja toiminnallisuuksineen viitataan yhdessä
jäljempänä käsitteellä ”Palvelu”.
Palvelussa Käyttäjät voivat käyttää PTS Solutionsin heille
tarjoamia musiikin opiskeluun ja tallentamiseen liittyviä
toiminnollisuuksia PTS Solutionsin määrittelemässä
laajuudessa. Käyttäjien henkilötietoja säilytetään PTS
Solutions
Oy:n
asiakas-,
käyttäjä
ja
markkinointirekisterissä (”Asiakasrekisteri”).
Palvelutarjoajalla on oikeus tarvittaessa päivittää ja
muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun
yhteydessä tai muulla soveltuvalla tavalla. Päivitetyt tai
muutetut Ehdot julkaistaan Palvelun yhteydessä ja
Käyttäjälle varataan tilaisuus päivitettyjen ja muutettujen
Ehtojen hyväksymiseen ennen kuin hän käyttää Palvelua
ensimmäisen kerran päivitettyjen Ehtojen tultua
voimaan. Palvelun käytön jatkaminen katsotaan
muutettujen Ehtojen hyväksymiseksi.
MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA (TAI
NIIDEN PÄIVITYKSIÄ) ITSEÄÄN SITOVIKSI, KÄYTTÄJÄ EI
SAA KÄYTTÄÄ PALVELUA. KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA
KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT JA NIIDEN
MAHDOLLISET MUUTOKSET JA PÄIVITYKSET ITSEÄÄN
SITOVIKSI. NÄMÄ EHDOT ANNETAAN KÄYTTÄJÄLLE
TIEDOKSI JA LUETTAVAKSI ENNEN KUIN HÄN VOI
KÄYTTÄÄ PALVELUA.
1.
1.1.

1.2.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä hyväksyy
myös Stripe:n, Apple App Store:n ja Google Play
Store:n (”Maksupalvelut”) käyttöehdot ja muut
sopimukset itseään sitoviksi.

1.3.

Palveluntarjoaja
ei
vastaa
Käyttäjän
ja
Maksupalveluiden tai muun kolmannen osapuolen
välisistä sopimussuhteista miltään osin.

2. Muutokset Palveluun
2.1.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia
Palvelun sisältöön, laajuuteen, käyttöliittymään ja
muihin toiminnollisuuksiin. Käyttäjällä ei ole
oikeutta vaatia Palveluntarjoajalta korvausta
muutoksista mahdollisesti aiheutuneesta haitasta.

2.2.

Palveluntarjoaja voi käyttää oman harkintansa
mukaan alihankkijoita Palvelun ylläpitämisessä,
päivittämisessä,
valvomisessa
tai
muussa
Palveluun liittyvässä kehitystyössä.

2.3.

Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesta haitasta
tai kuluista, jotka ovat aiheutuneet häiriöstä
Palvelun käytössä tai muista teknisistä ongelmista.

3. Palvelun käyttäminen ja Ehtoihin sitoutuminen
3.1.

Palvelu on tarkoitettu musiikin opiskeluun,
Käyttäjien omien teosten luomiseen ja jakamiseen
muiden Käyttäjien kanssa. Käyttäjä sitoutuu
käyttämään Palvelua näiden Ehtojen sekä
voimassa olevan lain sekä muiden hänelle
annettujen ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä ei ole
oikeutta käyttää Palvelua mihinkään muuhun
tarkoitukseen. Kaikkeen Palvelun muunlaiseen
hyödyntämiseen tai muokkaamiseen tarvitaan
aina PTS Solutionsin kirjallinen etukäteinen
suostumus.

3.2.

Palvelu ja sen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain
ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
Palvelun käyttö lain tai hyvän tavan vastaisiin tai
tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia loukkaaviin

Rekisteröityminen palveluun
Käyttäjä rekisteröityy Palveluun, jossa hän voi
käyttää Sovelluksen toiminnollisuuksia. Käyttäjä
voi rekisteröityä Palveluun täyttämällä vaaditut
tiedot lomakkeelle ja luomalla käyttäjätunnuksen.
Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä valitsee,
rekisteröityykö hän Palveluun yhteisönä vai
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tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Palvelun
käyttäminen Ehtojen vastaisesti on kielletty.
Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun
käyttö, poistaa kaikki Käyttäjän Palveluun lataama
materiaali ja poistaa Käyttäjän Käyttäjätunnus
ilman erillistä ilmoitusta Käyttäjälle, mikäli
Käyttäjä ei noudata näitä Ehtoja tai muita
Palveluntarjoajan antamia ohjeita taikka toimii
muutoin lain ja/tai hyvän tavan vastaisesti.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Palvelun käyttäminen siten, että siitä aiheutuu
kohtuutonta kuormitusta tai haittaa Palvelulle,
Palveluntarjoajan järjestelmille, muille Käyttäjille,
kolmansille osapuolille taikka Palveluntarjoajalle,
on kielletty. Käyttäjän on käytettävä Palvelua siten,
että hänen toimistaan ei aiheudu haittaa Palvelulle,
Palveluntarjoajalle,
yhteistyötahoille,
muille
Käyttäjille
taikka
kolmansille
osapuolille.
Palveluntarjoaja voi antaa erillisiä ohjeita sekä
huomautuksia Palvelua kuormittavasta tai
kielletystä käytöstä.
Palveluntarjoajalla on oikeus evätä Käyttäjältä
Palvelun käyttö mm. Käyttäjän lainvastaisen,
näiden Ehtojen vastaisen tai häiritsevän toiminnan
johdosta. Tällainen tilanne voi olla sellainen (mutta
ei ole rajattu tilanteisiin), jossa Käyttäjä toimii lain
tai näiden Ehtojen vastaisesti tai tahallaan tai
tuottamuksellisesti vaarantaa muiden Käyttäjien
tai Palveluntarjoajan tietoturvan, tai muulla tavalla
loukkaa muiden Käyttäjien yksityisyyden suojaa.
Mikäli Palveluntarjoaja evää Käyttäjältä Palvelun
käytön tai poistaa Käyttäjän Käyttäjätunnuksen
Käyttäjän sopimattoman käytöksen, näiden
Ehtojen, tai muiden ohjeiden noudattamatta
jättämisen taikka lainvastaisen toiminnan vuoksi,
ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta korvata
Käyttäjän mahdollisesti jo maksamia maksuja
taikka suorittaa muitakaan käytön epäämisestä
aiheutuneita kustannuksia tai vahingonkorvausta
Käyttäjälle. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea
Käyttäjän Käyttäjätunnus ilman etukäteen
Käyttäjälle annettavaa varoitusta, mikäli Käyttäjä
rikkoo näitä Ehtoja.
Käyttäjä ei saa ladata Palveluntarjoajan
palvelimelle, Palveluun tai muihin järjestelmiin
mitään ohjelmia, lisäosia, haittaohjelmia taikka
muitakaan ohjelmisto-osia. Käyttäjä on vastuussa
vahingosta, jonka hän aiheuttaa tahallaan tai
törkeällä huolimattomuudella Palveluntarjoajan
palvelimelle, Palvelulle tai Palveluntarjoajan
muille järjestelmille.
Palvelussa Käyttäjät voivat lähettää toisilleen
yksityisviestejä. Yksityisviestitoimintoa ei saa
käyttää (1) muita Käyttäjiä häiritsevästi, (2)
markkinointiin tai (3) muuhun kaupalliseen
tarkoitukseen.
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3.7.

Mikäli Käyttäjä epäilee, että joku Käyttäjä käyttää
Palvelua lain tai näiden Ehtojen vastaisesti taikka
muuten vilpillisesti, Käyttäjä voi ilmoittaa
epäilyistään poliisille, muille toimivaltaisille
viranomaisille tai Palveluntarjoajalle.

4. Palvelu
4.1.

Palvelussa PTS Solutions tarjoaa musiikin
opiskeluun, luomiseen ja tallentamiseen liittyviä
palveluita oman harkintansa mukaan. Käyttäjille
tarjottavat eri toiminnollisuudet julkaistaan
Palvelussa.

4.2.

Mikäli Käyttäjä havaitsee, että Palvelu ei toimi
oikein tai Palvelussa on virhe, voi Käyttäjä
ilmoittaa
havainnoistaan
Palveluntarjoajalle
sähköpostilla osoitteeseen support@bluec.fi sekä
Palvelussa olevan ”raportoi ongelma” -kohdan
kautta.

4.3.

Palveluntarjoaja vastaa Palvelun sisällöstä, jossa
toiminnollisuuksia tarjotaan ja markkinoidaan
Käyttäjille. Palvelu tarjotaan Käyttäjille suomeksi
ja englanniksi.

5. Maksuehdot ja -tavat sekä peruminen
5.1.

Käyttäjä
saa
käyttöoikeuden
Palveluun
maksamalla
kuukausitilausmaksun
Palveluntarjoajalle. Kuukausitilausmaksun määrä
ilmoitetaan Palvelussa ja kuukausimaksu sisältää
kaikki verot ja muut pakolliset maksut.
Kuukausitilaus maksu uusiutuu automaattisesti
kolmenkymmenen (30) päivän välein, ellei
Käyttäjä peru tilaustaan ennen sen uusiutumista.

5.2.

Palvelun käyttöoikeuden hankkiva Käyttäjä
suorittaa oston sekä maksutapahtuman Palvelun
kautta. Maksu tapahtuu PTS Solutionsin
käyttämien Maksuvälittäjien kautta yhteistyössä
eri
pankkien
ja
luottolaitosten
kanssa.
Käyttöoikeuden hankintaan sovelletaan näiden
Ehtojen ohella Maksuvälittäjien ehtoja, jotka
Käyttäjä hyväksyy itseään sitoviksi.

5.3.

Mikäli Käyttäjän antamia maksutietoja ei
hyväksytä tai niitä ei muuten pystytä
varmistamaan, ei Käyttäjä saa pääsyä Palveluun.
Käyttäjä saa käyttöoikeuden Palveluun heti, kun
maksutapahtuma on pystytty varmistamaan.

5.4.

Käyttäjä voi perua tilauksensa neljäntoista (14)
päivän kuluessa tilausmaksun suorittamisesta
(”Peruutusaika”), mikäli Käyttäjä ei ole miltään
osin käyttänyt Palvelua Perutusajan kuluessa.

5.5.

PTS Solutions ei tallenna tai sillä ei ole pääsyä
Käyttäjän maksu- tai luottokorttitietoihin tai
muihinkaan maksuvälinetietoihin.

PTS SOLUTIONS OY
BlueC-mobiilisovelluksen yleiset käyttöehdot
5.6.

PTS Solutions voi oman harkintansa mukaan estää
tiettyjen maksuvälineiden tai -tapojen käytön
Palvelussa.
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7.2.

Käyttäjä pysyy kaikkien itse luomiensa
immateriaalioikeuksien yksinomaisena omistajana
ja Käyttäjä ei anna Palveluntarjoajalle oikeutta
muokata tai taloudellisesti hyödyntää hänen
luomiaan teoksia. Ks. lisää tekijänoikeuslaista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/196
10404

7.3.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta valvoa
Käyttäjän
immateriaalioikeuksia,
mutta
Palveluntarjoaja voi auttaa Käyttäjää valvomaan
oikeuksiaan ja poistaa immateriaalioikeuksia
rikkovan materiaalin Palvelusta.

7.4.

Mikäli Käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen
immateriaalioikeuksiaan rikotaan Palvelussa, on
Käyttäjän tehtävä siitä ilmoitus Palveluntarjoajalle
kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen [•].
Ilmoituksesta on käytävä selvästi ilmi seuraavat
tiedot:

6. Palveluntarjoajan Immateriaalioikeudet
6.1.

6.2.

Lain ja/tai hyvän tavan vastaisen taikka
kolmansien osapuolten suojattuja oikeuksia
loukkaavan materiaalin käyttäminen, julkaisu tai
muulla tavalla yleisön saataviin saattaminen
Palvelussa on kielletty.
PTS Solutions ei luovuta, lisensoi tai muullakaan
tavalla siirrä mitään sen omistamia tai kolmansien
osapuolien immateriaalioikeuksia Käyttäjälle.

6.3.

Palvelu
ja
siihen
liittyvät
ohjelmistot
asiakirjoineen ja sisältöineen ovat PTS Solutionsin
tai sen alihankkijoiden yksinomaista omaisuutta.

6.4.

PTS Solutions antaa Käyttäjälle ei-eksklusiivisen ja
ei-siirrettävän lisenssin käyttää Palvelua ja sen
sisältöä siihen tarkoitukseen johon PTS Solutions
on Palvelun luonut.

6.5.

Käyttäjä ei saa muokata Palvelua, luoda lisäosia
Palveluun tai mukauttaa Palvelua muihin
ohjelmistoihin tai luoda johdannaisia teoksia
Palvelusta. Käyttäjä ei saa purkaa, hajottaa tai
muulla tavalla yrittää paljastaa Palvelun
lähdekoodia. Käyttäjä ei saa antaa toimeksiantoa
kolmannelle osapuolelle, jonka perusteella
luodaan päivityksiä tai muita muutoksia Palveluun
(tai sen osaan) ilman PTS Solutionsin etukäteen
antamaan kirjallista suostumusta.

6.6.

Käyttäjä vakuuttaa myös, että hänen Palveluun
luovuttamansa ja tallentamansa materiaali on
muutoinkin lain ja hyvän tavan mukaista, eikä se
loukkaa materiaalissa mahdollisesti esiintyviä
henkilöitä tai kolmansia osapuolia.

6.7.

Käyttäjä ymmärtää, että hän vastaa kaikista
lähettämänsä materiaalin johdosta syntyneistä
vaatimuksista, korvauksista ja muista vastuista
sekä kuluista, joita kolmannet osapuolet voivat
kohdistaa Palveluntarjoajaa tai muita tahoja
kohtaan.
Käyttäjä
on
korvausvelvollinen
Palveluntarjoajalle tai suoraan muille tahoille
mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja
näiden Ehtojen vastaisista toimistaan.

(1) Käyttäjän koko nimi ja yhteystiedot (ml. osoite,
sähköposti, puhelinnumero, Käyttäjätunnus);
(2) immateriaalioikeuksia rikkovan materiaalin
yksilöinti ja tieto siitä, mistä kyseinen
materiaali on;
(3) vakuutus
siitä,
että
Käyttäjä
uskoo
vilpittömästi, että kyseinen materiaali rikkoo
immateriaalioikeuksia;
(4) selvitys siitä, että Käyttäjä on pyytänyt
oikeuksia loukkaava osapuolta poistamaan
kyseisen materiaalin (jos pyynnön esittäminen
on mahdollista);
(5) vakuutus siitä, että Käyttäjä on kyseisen
materiaalin yksinomainen omistaja tai että
hänellä on oikeus toimia sen puolesta, jonka
oikeuksia on loukattu; ja
(6) ilmoittajan allekirjoitus (sähköinen tai
fyysinen).
8. Käyttäjätunnus
8.1.

Käyttäjä on vastuussa Käyttäjätunnuksesta, jota
Palvelun
käyttäminen
edellyttää.
Käyttäjätunnuksen luovuttaminen ulkopuolisille
on kiellettyä. Käyttäjä on vastuussa kaikista
Käyttäjätunnuksellaan ja tehdyistä toimenpiteistä
Palvelussa.

8.2.

Mikäli Käyttäjä epäilee tai hänen on syytä epäillä,
että hänen Käyttäjätunnuksensa on joutunut
vääriin käsiin tai muuten ulkopuoliselle, tulee
Käyttäjän
ilmoittaa
tästä
välittömästi
Palveluntarjoajalle.

8.3.

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa, deaktivoida, jäädyttää tai poistaa Käyttäjän
Käyttäjätunnus taikka muutoin evätä pääsy
Palveluun, mikäli on syytä epäillä, että Käyttäjän
salasana on joutunut vääriin käsiin tai muutoin
ulkopuoliselle.

7. Käyttäjän immateriaalioikeudet
7.1.

Palveluntarjoajalle ei siirry mitään Käyttäjälle lain
tai kansainvälisten säännösten mukaan kuuluvia
immateriaalioikeuksia
Käyttäjän
ladatessa
palveluun
omia
teoksiaan
(esim.
itse
säveltämäänsä ja esittämäänsä musiikkia tai
nuottiviivastoja)
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8.4.

Käyttäjä voi valita Palvelun yksityisyysasetuksista,
että haluaako hän Käyttäjätunnuksensa näkyvän
Palvelun muille Käyttäjille.
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vastaava
määrä,
ellei
lainsäädännöstä muuta johdu.
9.6.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa tai Käyttäjän
Palveluun toimittamissa materiaaleissa olevan
sisällön tai muun aineiston paikkansapitävyydestä.
Palveluntarjoaja ei vastaa muiden Käyttäjien
toiminnasta
Palvelussa
eikä
Käyttäjälle
mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä
tai
muuhun
oikeuteen
kohdistuvista
oikeudenloukkauksista, elleivät nämä loukkaukset
ole aiheutuneet Palveluntarjoajan törkeästä
huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.

9.7.

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muokata
Palvelua tai lopettaa Palvelun (tai sen osan) ilman
erillistä ilmoitusta. Palveluntarjoaja ei ole tällöin
vastuussa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista
seurauksista, tappioista tai muista vahingoista
olivat ne välittömiä tai välillisiä. Palveluntarjoaja
on kuitenkin velvollinen palauttamaan Käyttäjän jo
suorittamat maksut siltä osin, kun ne kohdistuvat
aikaan Palvelun (tai sen osan) lopettamisen
jälkeen.

9.8.

Käyttäjän on itse omalla kustannuksellaan
huolehdittava Palveluun lataamiensa teosten ja
muun
materiaalin
asianmukaisesta
varmuuskopioinnista. Palveluntarjoaja ei ole
vastuussa Käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta,
joka johtuu tietojen, datan, teosten tai muun
Käyttäjän
materiaalin
katoamisesta
tai
tuhoutumisesta osittain tai kokonaan.

9.9.

Palveluntarjoaja voi olla velvollinen Suomen lain
tai
kansainvälisten
sopimusten
mukaan
luovuttamaan esitutkintaviranomaisille (esim.
poliisille) tai muille viranomaisille tietoja
Käyttäjästä tai Käyttäjän Palvelussa tekemistä
toimenpiteistä
(ml.
Palvelussa
tai
Palveluntarjoajalle muulla tavalla lähetetyt viestit).
Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää tässä tarkoitetun
Palveluntarjoajan velvollisuuden antaa tietoja
viranomaisille.

9. Vastuunrajoitukset
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Palvelu
toimitetaan
sitoumuksetta.
Palveluntarjoajan ei tarvitse valvoa Palvelun
käyttöä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita
Käyttäjälle
saattaa
aiheutua
Palvelun
käyttämisestä
tai
kolmansien
osapuolien
korvausvaatimuksista,
lukuun
ottamatta
Palveluntarjoajan itse Palveluun tuottamasta
sisällöstä aiheutuneita vahinkoja.
Palveluntarjoaja ei vastaa, jos joku muokkaa,
kopioi, levittää tai muutoin käyttää Käyttäjän
Palveluun toimittamaan materiaalia näiden
Ehtojen vastaisesti. Palvelu tai Käyttäjien
Palveluun lähettämä materiaali voi sisältää
linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille tai
palveluihin. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten
kolmansien
osapuolien
sivustojen
ja/tai
palveluiden sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.
Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjien
Palveluun
toimittamasta
sisällöstä.
Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus tarkastaa
Palveluun tai Palvelua käytettäessä toimitettu ja
Palveluun ladattu sisältö ja tarvittaessa poistaa ne
osittain tai kokonaan, mikäli Palveluntarjoaja
katsoo, että materiaali on lainvastaisia tai se
loukkaa
muiden
Käyttäjien
yksityisyyttä,
suojattuja oikeuksia tai mikäli viestissä on käytetty
sopimatonta tai muutoin loukkaavaa kieltä tai
viestit ovat Palveluun liittymättömiä tai rikkovat
muutoin Palvelun Ehtoja, sääntöjä tai määräyksiä.
PALVELUNTARJOAJA EI TAKAA (TAI ANNA
MUUTAKAAN TAKUUTA) PALVELUN JATKUVAA
JA HÄIRIÖTÖNTÄ TOIMINTAA. NÄIN OLLEN
PALVELUNTARJOAJA EI VASTAA MAHDOLLISISTA
VÄLILLISISTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ VAHINGOISTA
TAI KULUISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET
KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÖKATKOSTA TAI
MUUSTA HÄIRIÖSTÄ.
Palveluntarjoaja ei vastaa niistä vahingoista tai
menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että Palvelu tai
Palvelun sisältö ei ole ollut käytössä tai että
Palvelussa on ruuhkaa. Palveluntarjoaja ei vastaa
mistään välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta
vahingosta, jollei Palveluntarjoajan vastuu perustu
pakottavaan lainsäädäntöön. PTS Solutionsin tässä
tarkoitettu vahingonkorvausvelvollisuus Palvelun
käyttämiseen liittyen on kuitenkin enintään
Käyttäjän
vahinkoa
edeltävän
kuukauden
kumuloituja ja toteutuneita maksutapahtumia

pakottavasta

10. Vastuu kolmansien osapuolien tiedoista
10.1. Palveluntarjoaja ei vastaa sellaisista kolmansien
osapuolten tiedoista, joita ylläpitävät osapuolet,
joihin Palveluntarjoajalla ei ole määräysvaltaa.
Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa
kolmannen osapuolen markkinointimateriaalin
lain tai hyvien tapojen mukaisuudesta.
11. Henkilötietojen käsittely
11.1. Käyttäjän henkilö- ja muiden henkilökohtaisten
tietojen käyttöön sovelletaan näiden Ehtojen
ohella Palvelun tarjoajan yksityisyyden suojaan
liittyviä periaatteita.
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Katso
tietosuojaselosteeseen].

lisätiedot: [hyperlinkki

11.2. Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle pyydetyt,
Palvelun käyttämistä varten tarvittavat tiedot.
Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja
ajantasaisina. Käyttäjän tulee viivytyksettä
ilmoittaa tietojen muutoksista Palvelussa tai
suoraan Palveluntarjoajalle. Käyttäjän ilmoittamia
yhteystietoja
voidaan
käyttää
myös
tunnistamiseen
Palveluun
kirjautumisessa.
Käyttäjä vastaa niistä virheistä tai viivästyksistä,
jotka johtuvat siitä, että hänen antamansa tiedot
ovat puutteellisia tai vanhentuneita.
11.3. Palveluntarjoaja kerää ja rekisteröi tietoja
rekisteröityneistä Käyttäjistä Palveluntarjoajan
Asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjä on PTS
Solutions Oy. Käyttäjätietojen käsittelyn tarkoitus,
käyttö ja luovutus ilmenee tietosuojaselosteesta.
11.4. Palveluntarjoaja
voi
käyttää
Palvelun
rekisteröitymisen
yhteydessä
annettuja
yhteystietoja Palveluun liittyvään tiedottamiseen
(mm. Palvelun muutoksista).
11.5. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Palveluntarjoajan
käyttäjärekisterissä olevat Käyttäjää itseään
koskevat tiedot tietosuojalain mukaisesti. Ohjeet
kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi
löytyvät tietosuojaselosteesta.
11.6. Palveluntarjoaja voi käyttää Palvelussa erilaisia
Palvelun käyttöä seuraavia toiminnallisuuksia
(esim.
evästeitä
(cookies)
ja
heatmaptoiminnallisuudella). Käyttäjä voi halutessaan
poistaa tai rajoittaa näiden toiminnollisuuksien
toimintaa Palvelussa.
12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
12.1. Palveluun ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen
lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat
säännökset.
12.2. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset
erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten
välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät
pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan
ensisijaisesti tuomioistuinsovittelussa Helsingin
käräjäoikeudessa ja toissijaisesti normaalissa
tuomiosituinmenettelyssä
Helsingin
käräjäoikeudessa.
12.3. Mikäli Käyttäjän kotipaikka sijaitsee muualla kuin
Suomessa, Käyttäjä hyväksyy, että vain Helsingin
käräjäoikeudella on yksinomainen toimivalta
kaikkien vaatimusten ja riitojen ratkaisuun
Käyttäjän ja PTS Solutionsin välillä.
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12.4. Suomessa asuvalla kuluttajan asemassa olevalla
Käyttäjällä on myös oikeus nostaa kanne
Palveluntarjoajaa vastaan siinä käräjäoikeudessa,
jonka tuomiopiirissä hänen kotipaikkansa
sijaitsee.
Kuluttaja
voi
saattaa
riita-asian
myös
kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ks. lisää:
www.kuluttajariita.fi
13. Palveluntarjoajan yhteystiedot
13.1. Palveluntarjoajan yhteystiedot ovat:
PTS Solutions Oy
y-tunnus: 3092897-7
Talvikkitie 72 A, 01350 Vantaa
puh. 0405216868
sähköposti: arto@bluec.fi
14. Muuta
14.1. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön yhteydessä
mahdollisesti luovuttamistaan tiedoista (ml.
yhteystiedot ja henkilötiedot) muilla Käyttäjille tai
kolmansille osapuolille.
14.2. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää nämä Ehdot
kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Mikäli
Palvelu siirretään PTS Solutionsin kanssa samaan
konserniin kuuluvalle yhtiölle, ei siirrosta tarvitse
erikseen ilmoittaa Käyttäjälle.
14.3. Käyttäjälle ei ole oikeutta siirtää näitä Ehtoja
kolmannelle osapuolelle.
14.4. Palveluntarjoaja ei menetä missään tilanteessa
oikeuttaan vedota johonkin näiden Ehtojen
mukaiseen oikeuteensa ilman nimenomaista
kirjallista luopumisilmoitusta.
14.5. Mikäli jokin näiden Ehtojen määräyksistä
katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi esim.
viranomaismääräyksellä
tai
lakimuutoksen
johdosta, kaikki muut ehdot ja määräykset pysyvät
tästä
huolimatta
voimassa
Käyttäjää
ja
Palveluntarjoajaa sitovina.
14.6. Näillä Ehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta
lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.
15. Käyttäjän vakuutus
15.1. Käyttämällä palvelua hyväksyn edellä olevat ehdot
ja vakuutan toimivani näiden ehtojen, kulloinkin
sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti.
Vakuutan olevani yli 18-vuotias, tai että minulla on
huoltajani suostumus Palvelun käyttöön.
15.2. Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Ehtoihin ja
muihin mahdollisiin sopimusehtoihin sekä
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Käyttäjä sitoutuu kaikilta osin noudattamaan
Palvelun käytössä kulloinkin voimassa olevia
Ehtoja.
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