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Lue käyttöehdot huolellisesti
1.

Käyttöehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus

1.1. Cursor Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän Kaakon
elokuvakomission (www.seffc.fi) avustajarekisterin -verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu")
käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Käyttäessä
palvelua käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja
1.2 Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Palveluun voi syöttää tietonsa avoimella
lomakkeella.
1.3 Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa lomakkeen sivustolla täyttävät voivat ilmoittaa
tietojaan (jäljempänä "Avustaja") Kaakon elokuvakomission käyttöön Palvelun välityksellä.
1.4

Palvelun käyttö on maksutonta.

1.5 Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan
Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun
käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinki n
voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.

2.

Käyttöoikeus

2.1 Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua
koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
2.2 Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden.
Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää
Palvelua tai sen kautta vast aanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden
käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu Palvelua
käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.
2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla tallentamatta käyttäjän antamia tietoja palveluun,
mikäli kaikkia tietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti
tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.
2.4 Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen ja täysi-ikäinen. Mikäli
käyttäjä on alaikäinen, tulee hänen tietonsa ilmoittaessaan tuoda ilmi myös huoltajansa
yhteystiedot. Palveluntarjoaja on yhteydessä huoltajaan. Ala -ikäisen henkilötietojen
käsittelyyn tulee Palveluntarjoajalla olla huoltajan lupa.
2.5 Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen sekä
yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
2.6

Käyttäjätiedot ovat luottamuksellisia.

Avustajarekisteriseloste

3.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

3.1. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtoje n,
muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan
mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja
sääntöjä ja ohjeita.
3.2. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioik eudella tai muulla
vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun
levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille
Palvelun käyttäjille tai kolmansille.
3.3. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä,
että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän - ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.
3.4. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kaut ta
aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen
toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta
Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun
immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan
nimenomaista lupaa.
3.5. Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun
käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta,
toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.
3.6.

Käyttäjä sitoutuu tietonsa ilmoittaessaan kuvaamaan ne totuudenmukaisesti.

3.7.

Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus ilmoittaa t iedoistaan.

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu
4.1. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille alustan, joka on lähtökohtaisesti
käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu
tai sen osa tilapäisesti pois käyt östä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen
ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
4.2. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai
kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista,
tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja
katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan
tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.
4.3. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta
tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.4. Palveluntarjoaja ei va staa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun
ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen
vastaa Käyttäjän avustajarekisteriin ilmoittamien tietojen oikeellis uudesta.
4.5. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita
virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai
kolmansille osapuolille.
4.6. Palveluntarjoaja ei ole missään ti lanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai
välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon
tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa
Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten
ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.
4.7. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka ilmoittami set
Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on
lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen
Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.
4.8. Palvelu on suojattu tekijäno ikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi
sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella
suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan
nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai
muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia taikka muodostaa Palvelusta tai sen
osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua.

5.

Käyttöehtojen muuttaminen

5.1. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla
siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan
neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin
tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.
5.2. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun
välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

6.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

6.1. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä
nämä Käyttöehdot ja syöttäessä tietonsa Palveluun.
6.2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa
sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä
perustelematta irtisanomista.
6.3. Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja poistaa Käyttäjän tiedot sekä Käyttäjän
mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.
6.4. Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä
laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta

esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja
sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka
on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai
voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko -otto tai takavarikko yleisee n
tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö
tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta
riippumaton syy.

7.

Sopimuksen siirtäminen ja tietojen luovuttaminen

7.1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli
siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun
tuottaja tai välittäjä muuttuu.
7.2. Palveluntarjoaja voi luovuttaa Käyttäjän antamat tiedot Tuotantoyhtiölle, mikäli nuo
tiedot ovat tarpeellisia tuotannon kannalta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että antamalla
tiedot Palveluun, voidaan niitä luovuttaa kolmannelle osapuolelle (Tuotantoyhtiöille).

