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YLEISESTI SIVUJEN TARKOITUKSESTA
TurvakuriiritÒ Internet-sivut tuottavat tuotemerkin palvelutarjoamaan liittyvää informaatiota kaikille sen
palveluista kiinnostuneille. Sivuilla kuvataan ja esitellään Turvakuriirit toimintaa ja palveluja eri
kohderyhmille. Sivuilta voi lähettää yhteydenottoja ja viestiä suoraan Turvakuriirit myynti- ja
asiakaspalvelutoimintoihin.
KÄYTTÖEHDOT
TurvakuriiritÒ Internet-sivujen (www.turvakuriirit.fi) käyttö on sallittua noudattamalla tässä kuvattuja käyttöehtoja.
Käyttämällä Turvakuriirit Internet-sivuja sitoudut noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja. Turvakuriirit
pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ja käyttäjää kehotetaan tutustumaan käyttöehtoihin. Kehotamme sinua
ystävällisesti pidättäytymään Internet-sivujen käytöstä, mikäli et hyväksy käyttöehtoja.
TEKIJÄNOIKEUDET
Internet-sivujen sisällön suojaaminen perustuu tekijänoikeuslakiin. TurvakuriiritÒ pidättää itsellään kaikki oikeudet
sivuihin ja niiden sisältöön, mikäli ehdoissa tai sivuilla ei muuta mainita.
Sivujen sisällön kopiointi, jakelu tai tallentaminen ilman Turvakuriirit erillistä kirjallista suostumusta on kielletty.
Kaupallinen tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin tulkittava tekstin tai kuvien käyttö on kielletty. Käyttäjän
omaa henkilökohtaista käyttöä varten suoritettava Internet-sivujen katselu, selailu tai tulostaminen on sallittu.
Sivuilla mahdollisesti esiintyvien yksittäisten tiedostojen, tuotteiden tai asiakirjojen käyttöön voi liittyä erillisiä
ehtoja, jotka on erikseen ja tarvittaessa kuvattu näihin liittyvässä yhteydessä.
VASTUUVAPAUS
Turvakuriirit ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai
luotettavuudesta. Turvakuriirit ei vastaa sivujen saatavuudesta tai takaa niiden keskeytyksetöntä tai virheetöntä
toimintaa. Turvakuriirit pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.
Turvakuriirit ei vastaa Internet-sivuilta mahdollisesti ohjattujen kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämien
verkkosivujen sivujen sisällöstä. Käyttäjän on tässä yhteydessä tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset
käyttöehdot. TurvakuriiritÒ ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa näiden sivujen sisältöön.
Turvakuriirit ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.
Turvakuriirit ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista
välittömistä tai välillisistä vahingoista.
YRITYKSEN ULKOISET TUNNUSMERKIT JA LOGOT
TURVAKURIIRITÒ, TURVAKURIIRIT-logo ja Internet-sivuilla esiintyvien ja kuvattujen tuotenimien ja logojen
kopiointi tai muu hyvän tavan vastainen käyttö on käyttöehtojen mukaisesti kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa.
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VIESTINTÄ TURVAKURIIREILLE
Sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä lähetettyjen aineistojen osalta, käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen,
että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Turvakuriireille sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta
käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä myös hyväksyy ja vahvistaa että lähetetty aineisto ei ole laitonta,
hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa kohtuullisia
varotoimia käyttäen lähetettävän aineiston turvallisuuden varmistamalla ja poistamalla mahdollisesti aineistoon
sisältyvät virukset tai muut haitalliset ominaisuudet.
YKSITYISYYDEN SUOJA
TurvakuriiritÒ noudattaa tietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Lisätietoja kts. Turvakuriirit tietosuojaseloste www.turvakuriirit.fi.
EVÄSTEET
Turvakuriirit käyttää evästeitä tällä verkkosivustolla, joiden avulla yritys kerää, yhdistää ja tallentaa tietoja
käytetyistä palveluista. Verkkosivuilla annettuja, tunnistamisen mahdollistavia tietoja tallennetaan muiden tietojen
kanssa. Tietoja käytetään muun muassa palvelun käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja
mainonnan tehon mittaamiseen.
Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaman kävijöiden kirjautumista sivuille sekä
mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti
parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä
siten että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Lisätietoja kts. Turvakuriirit tietosuojaseloste www.turvakuriirit.fi.
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