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1 YLEISTÄ
1.1 Sivustoa ylläpitää Talouskuutio Oy (”Talouskuutio”). Sivustoa käyttämällä
hyväksyt nämä ehdot siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Ehdot
koskevat kaikkea sivuston käyttöäsi.
1.2 Talouskuutio voi tehdä lisäyksiä, muutoksia tai parannuksia sivuston
tietoihin. Talouskuutio pidättää itsellään oikeuden koska tahansa muuttaa, tehdä
lisäyksiä tai poistaa materiaalia sivustolta kokonaisuudessaan tai osittain. Jos
jatkat taloudentekijat.fi -sivuston käyttöä sen jälkeen, kun muutokset on
julkistettu tällä sivulla, hyväksyt siten muutokset.

2 IMMATERIAALIOIKEUDET
2.1 Kaikkea sivuston sisältöä suojaavat tekijänoikeutta, tavaramerkkejä,
patentteja ja muita immateriaalioikeuksia koskevat lait. Sivustolla julkaistava
materiaali kuuluu, jos ei muuta ilmoiteta, Talouskuutiolle.
2.2 Sivustolla olevan materiaalin tai tietojen kopiointi, jäljentäminen, julkaisu,
toisille sivuille lataaminen, lähetys, siirto tai jakelu ei ole sallittua ilman
Talouskuution etukäteistä kirjallista suostumusta.

3 KÄYTTÄJIEN LUOMA SISÄLTÖ
Talouskuutiolla on oikeus poistaa käyttäjien luomaa sisältöä osittain tai
kokonaan, jos se on osittain tai kokonaan soveltuvan lain vastaista tai jos sen
voidaan katsoa muulla tavoin voivan aiheuttaa vahinkoa. Tällaisen
väärinkäytöksen yhteydessä Talouskuutiolla on myös oikeus ryhtyä
lisätoimenpiteisiin, joita vaaditaan väärinkäytön ehkäisemiseksi.

4 HYPERLINKIT
Talouskuutio voi tarjota sivustollaan linkkejä ulkopuolisille tahoille kuuluville
verkkosivuille. Jos käytät näitä linkkejä, poistut Talouskuution sivustolta.
Talouskuutio ei vastaa tällaisista sivustoista eikä niiden sisältämästä
materiaalista. Suosittelemme, että luet tällaisten sivustojen tietosuojakäytännöt
ennen kuin annat mitään tietoja itsestäsi.

5 VASTUUNRAJOITUS
Talouskuutio ei anna mitään takuita sivuston toiminnasta tai saatavuudesta eikä
sivuston sisällön paikkansapitävyydestä. Talouskuutio ei ole vastuussa
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet suoraan tai epäsuoraan sivuston tai sen
sisällön käytöstä.

6 AUTOMAATTISESTI KERÄTYT TIEDOT JA EVÄSTEET
Talouskuutio käyttää evästeitä esimerkiksi parantaakseen sivustoa ja sen
käyttöä kannaltasi.

7 HENKILÖTIEDOT
Yksityisyytesi on Talouskuutiolle tärkeä asia ja suhtaudumme vakavasti
asiakkaidemme Henkilötietojen suojaamiseen. Talouskuutio käsittelee
Henkilötietoja ainoastaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja pyytää sinulta
tarvittaessa suostumuksen Henkilötietojen käsittelyyn.

8 TIETOTURVA
8.1 Talouskuutio tai muut puolestamme toimivat tahot käyttävät sivustollamme
antamiasi tietoja niiden toimenpiteiden toteuttamiseen, joiden yhteydessä olet
tiedot antanut. Tiedot tallennetaan turvalliselle palvelimelle salatussa muodossa,
ja Talouskuutio voi käyttää niitä helpottaakseen ja yksilöidäkseen tulevia
toimenpiteitä kanssasi.
8.2 Internet on avoin järjestelmä. Talouskuutio toteuttaa kaikki kohtuullisiksi
katsottavat toimet henkilötietojesi suojaamiseksi. Siitä huolimatta Talouskuutio ei
voi absoluuttisesti taata niiden tietojen turvallisuutta, jotka annat ollessasi
Internet-yhteydessä.

