Business Catalyst -palvelun lisäkäyttöehdot
Päivitetty viimeksi 18.6.2014. Päivitysversio korvaa 17.2.2012 julkaistun version kokonaan.
Business Catalyst -palveluiden käyttöäsi koskevat nämä lisäkäyttöehdot, jotka täydentävät ja ovat osa
Adobe.com-käyttöehtoja (”Ehdot”) osoitteessa http://www.adobe.com/go/terms_fi. Niillä isoilla alkukirjaimilla
kirjoitetuilla termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin Ehdoissa.
1. Palveluiden kuvaus.
1.1 Tarjoamme tiettyjen palvelinpalveluihin ja muihin verkkopohjaisiin ratkaisuihin liittyvien palveluiden,
ominaisuuksien, sovellusten ja työkalujen käyttöoikeuden. Käyttäjän hankkimasta tilistä riippuen Palvelut voivat
sisältää muun muassa rekisteröintitoiminnon, ostotoiminnon, sähköpostimarkkinointikampanjan toimituksen,
verkkoanalyysin, asiakassuhdehallinnan, raportoinnin ja verkkotunnusjärjestelmäpalveluja. Joihinkin Palveluihin
saatetaan soveltaa lisäehtoja. Lisäksi tiettyjä valinnaisia, maksullisia lisäpalveluita voidaan tarjota käyttöön tilin
hankkimisen jälkeen.
1.2 Voimme (a) kieltäytyä tarjoamasta Palveluita kenelle tahansa henkilölle, (b) määritellä, mitä Palveluita
Kumppanit voivat jälleenmyydä, ja (c) tarjota tiettyjä Palveluita jälleenmyyntiin vain valittujen Kumppaneiden
välityksellä.
2. Määritelmät.
2.1 ”Loppukäyttäjällä” tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää Palveluja johtuen kolmannen osapuolen yhteydestä
käyttäjään. Jos olet Sivuston omistaja (määritellään jäljempänä), Loppukäyttäjä on henkilö, joka käyttää
palvelinpalveluja hyödyntävää verkkosivustoasi. Jos olet sivuston Kumppani (määritellään jäljempänä),
Loppukäyttäjiä ovat (i) Asiakkaasi (määritellään jäljempänä) ja (ii) henkilöt, jotka käyttävät palvelinpalveluja
hyödyntävää asiakkaasi verkkosivustoa.
2.2 ”Tiedoilla” tarkoitetaan henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota. ”Loppukäyttäjätiedoilla”
tarkoitetaan Loppukäyttäjän tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota.
2.3 ”Kumppani” tarkoittaa tahoa, jonka olemme valtuuttaneet jälleenmyymään Palveluita kolmansille
osapuolille. Kyseisiin kolmansiin osapuoliin viitataan kuhunkin termillä ”Asiakas”.
2.4 ”Sivuston omistaja” tarkoittaa tahoa, joka käyttää Palveluja omiin tarkoituksiinsa.
3. Tämän sopimuksen noudattaminen.
Jokaisella verkkosivustolla, jota varten tarjoamme Palveluita puolestasi (mukaan lukien Asiakkaidesi
verkkosivustot, jos olet Kumppani), on oltava selkeä ja hyvin näkyvä linkki käyttöehtoihin ja
tietosuojaperiaatteisiin, jotka ovat yhdenmukaiset sovellettavien lakien, asetusten ja määräysten kanssa.
4. Kumppanin velvoitteet.
Jos olet Kumppani, sinun on hyväksyttävä seuraavat lisävelvoitteet:
4.1 Jos lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, että palvelinpalveluja hyödyntävällä Asiakkaasi verkkosivustolla
saattaa olla sisältöä, joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, sinun ja Asiakkaasi on huolehdittava
viiden päivän kuluessa kyseisen ilmoituksen saamisesta, että (a) sisältö poistetaan verkkosivustolta ja
poistamisesta toimitetaan meille kirjallinen vahvistus tai (b) meille toimitetaan kirjallinen vastailmoitus. Voimme
poistaa sisällön, jos emme saa vahvistusta tai vastailmoitusta viiden päivän kuluessa.
4.2 Olet vastuussa siitä, että Asiakkaasi noudattavat lakeja, joita sovelletaan heidän Palveluiden käyttöönsä.

4.3 Sinun on hankittava Loppukäyttäjiltä kaikki tarvittavat valtuutukset, jotta voimme tarjota Palveluita sekä
käyttää ja käsitellä Loppukäyttäjätietoja.
4.4 Sopimuksesi kunkin Asiakkaan kanssa antaa meille oikeuden tarkastella, käyttää tai poistaa sisältöä tässä
Sopimuksessa määrätyllä tavalla. Sinun ei tarvitse yksilöidä Adobea nimeltä asianomaisissa sopimuksissa, vaan
voit viitata Adobeen palveluntarjoajanasi.
4.5 Sinun on markkinoitava Palveluja. Meidän ei kuitenkaan tarvitse tarjota sinulle ei-yksinomaista oikeutta
käyttää uudelleen brändättävää aineistoa markkinointitoimien tueksi.
5. Sovellettavien lakien noudattaminen.
Sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia paikallishallinnon, osavaltioiden ja liittovaltion sekä kansainvälisiä
lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat Palveluiden käyttöä sekä jälleenmyyntiä, jos olet Kumppani. Sovellettavat
lait voivat koskea esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, käyttöä, luovuttamista ja säilyttämistä; tuotteiden ja
palveluiden mainontaa; kaupallisten sähköpostiviestien, tekstiviestien ja muiden viestien lähettämistä; sekä
tuontia ja vientiä. Jos olet Kumppani, olet vastuussa myös siitä, että Loppukäyttäjäasiakkaasi noudattavat lakeja,
joita sovelletaan heidän Palveluiden käyttöönsä.
6. Kaupalliset viestit ja roskaposti.
Et saa käyttää Palveluita suoraan tai välillisesti tai sallia Palveluita käytettävän ei-toivottujen kaupallisten
sähköposti- tai tekstiviestien lähettämiseen tai välittämiseen. Et saa käyttää Palveluita kaupallisten tekstiviestien
lähettämiseen.
7. Hankinnat.
7.1 Palveluiden käyttö edellyttää, että maksat maksut, joiden suuruus riippuu valitsemastasi tilistä. Emme ole
vastuussa siitä, jos et saa kerättyä maksuja Asiakkailtasi. Perimme itse Palveluista johtuvat maksut hankinnan
yhteydessä. Tilauksesi jatkuu automaattisesti, kunnes lopetat sen. Voit lopettaa tilauksesi ennen tilausjakson
päättymistä. Jos lopetat tilauksen, voit käyttää Palveluita tilausjaksosi loppuun asti. Emme maksa palautusta tai
hyvitystä käyttämättä jäävältä osuudelta. Hinta voi muuttua tilausjakson lopussa.
7.2 Jos uskot saamasi laskun olevan virheellinen, sinun on otettava meihin yhteys 60 päivän kuluessa
asianomaisen laskun päivämäärästä, jotta voisit saada harkintamme mukaisen alennuksen tai hyvityksen.
8. Erääntyneet tilit.
8.1 Pidätämme oikeuden estää minkä tahansa verkkosivuston tai muun Palveluihin liittyvän
palveluominaisuuden käytön, jos asiaankuuluvien maksujen erääntymisestä on kulunut 30 päivää. Erääntyneistä
maksuista peritään 1 prosentin tai laissa enintään sallittu kuukausittainen viivästyskorko sen mukaan, kumpi on
pienempi, sekä perintäkulut. Voimme veloittaa kaikki perittävät maksut (mukaan lukien erääntyneet maksut)
maksukorttitililtäsi.
8.2 Voimme periä maksun uudelleenkytkennästä, jos Palveluiden käyttösi lopetetaan tai keskeytetään ja pyydät
myöhemmin uudelleenkytkentää. Meidän ei tarvitse säilyttää sisältöäsi, ja sekä sisältö että Loppukäyttäjätiedot
voidaan poistaa lopullisesti, jos asiaankuuluvien maksujen erääntymisestä on kulunut 30 päivää tai kauemmin.
8.3 Jos käytät Palveluja maksutta, voimme keskeyttää tai lopettaa käyttösi milloin tahansa ja poistaa käyttöön
liittyvän sisältösi ja Loppukäyttäjätiedot.

9. Palkkiot.
Tietyt Kumppanit saavat periä palkkion, jonka suuruus ja tyyppi määritellään valitun tilin ehdoissa. Palkkiot
lisätään asiaankuuluvaan laskusummaan laskun maksamisen yhteydessä. Käteispalkkiot maksetaan pyynnöstä
Kumppaniportaalin kautta, kun kertynyt kokonaissumma ylittää 500 Yhdysvaltain dollaria tai vastaavan määrän
paikallisessa valuutassa valitun tilin ehtojen mukaan. Kertyneitä palkkioita, joiden summa on alle
500 Yhdysvaltain dollaria, ei makseta, jos tämä sopimus irtisanotaan minkä tahansa muun syyn kuin meidän
sopimusrikkomuksemme vuoksi. Pidätämme oikeuden muuttaa palkkioprosenttia ja hinnastoa milloin tahansa.
Negatiiviset muutokset vaikuttavat palkkiolaskelmiisi aikaisintaan 60 päivän kuluttua ajankohdasta, jona
muutoksista on ilmoitettu.
10. Oikeus käyttää palveluita.
10.1 Sivuston omistaja. Jos olet Sivuston omistaja, annamme hankinnan yhteydessä nimetyille henkilöille eiyksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruttavan oikeuden kirjautua Palveluihin ja käyttää niitä omiin sisäisiin
liiketoimintatarkoituksiin noudattamalla näitä ehtoja.
10.2 Kumppani. Jos olet Kumppani, annamme sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruttavan oikeuden
jälleenmyydä hankkimiasi Palveluja noudattamalla näitä ehtoja.
10.3 Verkkoyritys. Jos olet Kumppani, joka omistaa tai perustaa palveluyrityksen, joka on erikoistunut
verkkosivustojen suunnitteluun, käyttäjäkokemuksen suunnitteluun, hakukoneoptimointiin tai -markkinointiin,
tarjoamme sinulle maksuttoman verkkosivuston mainittuihin käyttötarkoituksiin. Saat käyttää maksutonta
verkkosivustoa vain itsesi tai yrityksesi markkinointiin sekä sinun tai yrityksesi tarjoamien palvelujen
markkinointiin. Et saa:
(a) käyttää maksutonta verkkosivustoa muuhun kuin omaan liiketoimintaasi tai yrityksesi liiketoimintaan;
(b) myydä tai markkinoida verkkosivustolla minkäänlaisia tavaroita;
(c) luovuttaa tai myydä maksutonta verkkosivustoa kolmannelle osapuolelle.
10.4 Markkinat. Hankkiessasi Palveluita, joita tarjotaan toimijoiden käyttöön markkinoilla, sinun on annettava
Palveluiden asentamiseen ja niiden käyttöön verkkosivustollasi lupa, jotta voit käyttää Palveluita. Kun lupa on
myönnetty, Palvelut asennetaan ja tarjotaan käyttöösi.
11. Palvelun rajoitukset ja lisämaksut.
11.1 Tiettyihin Palveluihin voi liittyä rajoituksia, joita voimme ajoittain muuttaa harkintamme mukaan. Voimme
veloittaa sinulta lisämaksuja, jos ylität kyseiset rajoitukset. Palveluille voidaan asettaa muun muassa seuraavia
rajoituksia: (a) sinuun liittyvien henkilöiden määrä, joilla on lupa käyttää Palveluita, (b) käytettävissäsi olevan
levytilan, keskusyksikön latausten ja ohjelmointirajapinnan kutsujen määrä, (c) oman sivustosi tai asiakkaasi
sivuston saapuvan liikenteen määrä, (d) omasta tai asiakkaasi puolesta markkinointitarkoituksessa lähetettävien
sähköpostiviestien sallittu määrä kuukausittain, ja (e) sinun tai asiakkaasi käytettävissä olevien tekstiviestien
määrä. Vaikka emme ilmoittaisi sinulle rajoitukset ylittävästä käytöstä, maksuvelvoite säilyy.
11.2 Voimme asettaa ja panna täytäntöön maksuaikarajoituksia (eli tapahtumien määrää tiettyä aikayksikköä
kohti) ja Palveluiden mitä tahansa muita ominaisuuksia koskevia rajoituksia. Rajoitusten noudattamiseen
voidaan velvoittaa lisäämällä verkkosivuston IP-osoite mustalle listalle.
12. Sähköpostikampanjat.
Jos Palvelu sisältää sähköpostien lähettämisen markkinointitarkoituksessa, postitukset on tehtävä milloin
tahansa postituspäiväksi määritetyn päivän aikana. Sähköpostien toimitus voi kestää enintään 24 tuntia
postitusten aloittamisesta. Emme voi taata, että ulkopuoliset välittäjät toimittavat sähköpostit. Jos Palvelu

sisältää reaaliaikaisia ilmoituksia, ilmoitukset lähetetään mahdollisimman pian. Emme kuitenkaan voi taata, että
ulkopuoliset palveluntarjoajat tai ryhmittymät tai muut välittäjät toimittavat ne.
13. Voimaan jääminen.
Näiden Lisäehtojen seuraavat kohdat jäävät voimaan irtisanomisen jälkeen: 5, 7, 8, 15 ja 16. Emme ole vastuussa
sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle vahingoista, joita voi aiheutua tilisi tai Palveluiden käyttöoikeuden
irtisanomisesta.
14. Suodatus.
Yhdysvaltain liitovaltion lain (47 U.S.C. Section 230(d), sellaisena kuin se on muutettuna) mukaisesti ilmoitamme,
että saatavilla on maksullisia lapsilukkoja (eli esimerkiksi laitteisto-, ohjelmisto- tai suodatuspalveluja), joista on
apua alaikäisille haitallisen aineiston käytön rajoittamisessa. Lisätietoja asianomaisten palveluiden tarjoajista on
muun muassa sivustoilla GetNetWise (http://kids.getnetwise.org) ja OnGuard Online (http://onguardonline.gov).
Yhtiö ei tue mitään asianomaisilla sivustoilla mainituista tuotteista tai palveluista.
15. Huomautus Kalifornian asukkaille.
Kalifornian lain (Civil Code, Section 1789.3) mukaan Kaliforniassa asuville käyttäjille on annettava tiedoksi
seuraava kuluttajansuojailmoitus: Jos haluat esittää sivustoa koskevan kysymyksen tai valituksen, lähetä meille
sähköpostia Adoben asiakastukiportaalin kautta osoitteessa https://www.adobe.com/go/support_contact_fi.
Voit ottaa meihin yhteyden myös lähettämällä kirjeen osoitteeseen 345 Park Avenue, San Jose, CA 951102704
tai soittamalla numeroon 8008336687. Kalifornian asukkaat voivat pyytää neuvoja Kalifornian
kuluttajansuojaviranomaiselta (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California
Department of Consumer Affairs) lähettämällä kirjeen osoitteeseen 1625 North Market Blvd., Sacramento,
CA 95834 tai soittamalla numeroon (916) 4451254 tai (800) 9525210.
16. Muut asiat.
Tällä Sopimuksella ei luoda eikä voida tulkita luotavan kumppanuutta (riippumatta termin ˮ Kumppaniˮ käytöstä
näissä Lisäehdoissa), yhteisyritystä tai työ-, edustus- tai franchise-suhdetta sinun ja meidän välillä. Otsikoita ja
väliotsikoita käytetään tässä sopimuksessa vain lukemisen helpottamiseksi, eikä niillä pyritä määrittelemään tai
selittämään kohtien tai määräysten sisältöä. Emme ole vastuussa velvoitteiden täyttämättä jäämisestä, jos syynä
ovat seikat, joihin emme voi vaikuttaa.
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