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Urakka-Foorumin käyttöehdot
Urakka-Foorumia on käytettävä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Rekisteröityminen tai (ellei
rekisteröitymistä edellytetä) Urakka-Foorumin -sivujen avaaminen tai käyttö osoittaa, että näiden
käyttöehtojen kulloinkin voimassa oleva versio tunnustetaan ja että sitä noudatetaan.
Sivuston ylläpitäjä voi milloin tahansa keskeyttää sivujen toiminnan joko kokonaan tai osittain. Internetin ja
tietokonejärjestelmien ominaisuuksien vuoksi ylläpitäjä ei voi taata sivujen olevan jatkuvasti käytettävissä.
Palvelun käyttäjän on annettava rekisteröitymistä varten tarkat tiedot ja päivitettävä ne ilman aiheetonta
viivytystä, mikäli tiedot muuttuvat ajan kuluessa. Käyttäjä huolehtii, että hänen ilmoittamansa
sähköpostiosoite on voimassa oleva ja että se mahdollistaa yhteydenpidon hänen kanssaan. Käyttäjä
sitoutuu olemaan antamatta luottamuksellisia tai toisen oikeuksilla suojattuja tietoja käyttäessään palvelua.
Sivuston ylläpitäjä pidättää oikeuden poistaa käyttäjätili henkilöltä, joka rekisteröityy väärillä tiedoilla tai
muuten rikkoo näitä käyttöehtoja.
Palvelun käyttäjä varmistaa, etteivät käyttäjätiedot joudu ulkopuolisten haltuun, ja vastaa kaikista
käyttäjätietojensa avulla toteutetuista toimenpiteistä ja muista tapahtumista. Jokaisen istunnon päätteeksi
käyttäjän on kirjauduttava ulos salasanalla suojatuilta nettisivuilta. Mikäli käyttäjän tietoon tulee, että
ulkopuoliset väärinkäyttävät hänen käyttäjätietojaan, hänen on ilmoitettava tästä ylläpitäjälle joko
kirjallisesti tai sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.
Urakka-Foorumi ei ole vastuussa muiden nettisivustojen, joille Urakka-Foorumi -sivustolta on pääsy,
sisällöstä ja sen käytöstä.
Tämän Internet-sivuston ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Henkilötietojen hallinta ja käyttö Urakka-Foorumissa
Palveluun rekisteröityvä käyttäjä suostuu samalla antamiensa henkilötietojen tallennukseen. Henkilötiedot
tallennetaan ainoastaan palvelun sähköiseen tietokantaan palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa.
Rekisteröityneen palvelun käyttäjän henkilötiedot säilyvät palvelussa siihen saakka, kunnes hän poistaa
käyttäjätilinsä tai palvelun ylläpitäjä lopettaa sivuston.
Urakka-Foorumiin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
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Användningsvillkor för Urakka-Forum
Portalen Urakka-Forum ska användas enligt dessa användningsvillkor. Genom att registrera dig på (eller då
registrering inte krävs), öppna eller använda portalen Urakka-Forum godkänner du innehållet i de gällande
användningsvillkoren och att villkoren iakttas.
Webbplatsens upprätthållare kan när som helst avbryta webbplatsens verksamhet helt eller delvis.
Upprätthållaren kan på grund av egenskaper i Internet och datasystemen inte garantera att webbplatsen
hela tiden är tillgänglig.
Tjänstens användare ska uppge noggranna uppgifter för registreringen och uppdatera uppgifterna utan
onödigt dröjsmål om de förändras. Användaren ser till att den e-postadress han uppgett är i kraft och att
den fungerar om man vill kontakta användaren. Användaren förbinder sig att inte uppge konfidentiella
uppgifter eller skyddad information om andra när han använder tjänsten. Webbplatsens administratör har
rätt att avlägsna användarkontot för personer som registrerar sig med felaktiga uppgifter eller annars
bryter mot dessa användningsvillkor.
Tjänstens användare ser till att utomstående inte kommer åt användaruppgifterna, och ansvarar för alla
åtgärder och andra händelser som utförts med hjälp av hans användaruppgifter. Användaren ska efter varje
session logga ut från den lösenordsskyddade webbplatsen. Om det kommer till användarens kännedom att
utomstående missbrukar hans användaruppgifter, ska han utan oskäligt dröjsmål meddela administratören
detta antingen per brev eller e-post.
Urakka-Forum ansvarar inte för innehållet i och användningen av andra webbplatser där man kommer in
via webbplatsen Urakka-Forum.
På användarvillkoren för denna webbplats tillämpas Finlands lag.
Administration och användning av personuppgifter i Urakka-Forum
När användaren registrerar sig i tjänsten samtycker han samtidigt till att de personuppgifter han gett
sparas. Personuppgifterna sparas endast i tjänstens elektroniska databas. De registrerade användarnas
personuppgifter sparas i tjänsten tills användaren raderar sitt användarkonto eller tills tjänstens
upprätthållare lägger ner webbplatsen.
Personuppgifter som sparats i Urakka-Forum utlämnas inte till utomstående aktörer.

