KÄYTTÖEHDOT
SANDLER ONLINE®
Sandler Systems, Inc. ("SSI" tai "Me") on kehittänyt yksityisiä, salasanalla suojattuja ja
varmistettuja verkkosivustoja (joita kutsutaan myös "organisaatioiksi") joiden avulla Sandler® in
kouluttajat toimittavat opintomateriaalia asiakkailleen; ja joita käytetään heidän saamansa
koulutuksen tukena. Näitä sivustoja kutsutaan SANDLER PORTAALEIKSI. SANDLER
PORTAALIN sisällön hallinnointi asiakkaan tarpeiden mukaisesti, sekä SANDLER
PORTAALIN sallittujen käyttäjien käyttäjänimien ja salasanojen hallinnointi ovat kouluttajan
vastuulla. SANDLER PORTAALIN kautta asiakas ja asiakkaan koulutukseen osallistuvat
työntekijät voivat käyttää SSIn tekijän- ja omistusoikeudellisia työkirjoja, ohjekirjoja, monisteita,
esityksiä, video- ja äänitiedostoja, uutiskirjeitä tai muuta kirjallista materiaalia (kaikki yhdessä,
"SSI-materiaali"); ladata ja levittää koulutukseen tai asiakkaaseen ja/tai sen liiketoimintaan
liittyviä asiakirjoja/videoita/äänitiedostoja; sekä kommunikoida kouluttajan tai toistensa kanssa.
SANDLER PORTAALIN Käyttöehdot: Lue huolellisesti. Kirjautuminen SANDLER
PORTAALIIN ensimmäistä kertaa tai myöhemmin tarkoittaa, että sitoudut noudattamaan näitä
Käyttöehtoja tai niiden mahdollisesti ajoittain päivitettyä uutta versiota.
Osa 1: Johdanto
Pidätämme oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa.
SSI omistaa SANDLER PORTAALIN ja ylläpitää sitä. SANDLER PORTAALIA koskevat
kysymykset tulee osoittaa omalle kouluttajalle tai kohdassa 17 määritellylle
järjestelmänvalvojalle. Sisältöä koskevat kysymyket tulee osoittaa omalle kouluttajalle.
Tarjoamme SANDLER PORTAALIN "SELLAISENAAN", ja "MIKÄLI SAATAVILLA".
Emme ota vastuuta portaalin ajantasaisuudesta, poistoista, virhetoimituksista tai virheistä
käyttäjäsisällön tai -asetusten säilyttämisessä.
SANDLER PORTAALIN käyttö edellyttää internet-yhteyttä (World Wide Web). Kaikki siihen
liittyvät kulut ovat käyttäjän vastuulla. Käyttäjällä tulee myös olla verkkoyhteyteen tarvittava
laitteisto, kuten tietokone tai vastaava. SANDLER PORTAALIN sisällön katselu tai käyttö
saattaa edellyttää myös "laajennuksien" (kuten Adobe Flash) tai lisäohjelmien (kuten Microsoft
Word) käyttöä.
Osa 2: Salasana ja turvallisuus
Sinulle annetaan SANDLER PORTAALIN käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnus ja
salasana ovat sinulle yksilöityjä. Et saa käyttää toisen henkilön käyttäjätunnusta ja salasanaa
SANDLER PORTAALIIN kirjautumiseen, etkä saa antaa käyttäjätunnustasi ja salasanaasi toisen
henkilön käyttöön. Et saa myydä käyttäjätunnustasi tai salasanaasi toiselle henkilölle. Käyttäjä
on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa pitämisestä, ja kaikista omaan
identiteettiinsä liittyvistä toimista portaalissa.
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Käyttäjä sitoutuu (a) ilmoittamaan järjestelmänvalvojalle käyttäjätunnuksensa ja salasanansa
luvattomasta käytöstä tai muusta havaitsemastaan tietoturvaloukkauksesta, ja (b) kirjautumaan
ulos SANDLER PORTAALISTA kunkin istunnon lopuksi.
Emme ole vastuussa mistään tämän Osan 2 sisältämien vaatimusten rikkomisesta aiheutuvasta
tappiosta tai vahingosta.
Osa 3: Tietosuoja ja tietojen kerääminen
Perehdy Sandler Onlinen tietosuojakäytäntöön käyttäjästä kerättävistä tiedoista, niiden käytöstä
ja paljastamisesta.
SANDLER PORTAALIN jokaisen käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana tallennetaan. Saatamme
tallentaa myös kunkin käyttäjätunnuksen SANDLER PORTAALI -istuntojen ajan ja keston.
Saatamme myös tallentaa milloin, ja montako kertaa, käyttäjä katsoo jotakin tietoa, tai kuinka
kauan hän katselee jotakin kurssia ja siihen liittyviä kyselyjä, testejä tai todistuksia. Muut
käyttäjät saattavat nähdä sähköpostiosoitteesi tai muuta henkilökohtaista tietoa, jota olet antanut
SANDLER PORTAALISSA.
Vakuutat ja takaat, että (i) noudatat kaikkia soveltuvia yksityisyyttä, tietosuojaa, tietoturvaa ja
markkinointia koskevia lakeja; ja kaikkia lakeja, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä,
käyttöä, luovuttamista, varastointia tai käsittelyä; (ii) mikäli luovutat meille jonkin toisen
henkilön tietoja, että sinulla on oikeus tehdä niin, ja olet tehnyt kaikki tarvittavat ilmoitukset ja
saanut tarvittavat suostumukset ao. tietojen meille luovuttamiseksi; ja (iii) siinä määrin kuin
vastaanotat, käytät tai käsittelet (kaikki yhdessä ”prosessoit”) SANDLER PORTAALIN kautta
tai sen avulla henkilökohtaisia tietoja, sinulla on oikeus prosessoida niitä, ja prosessoit niitä vain
valtuutuksesi sallimissa puitteissa noudattaen voimassa olevia lakeja ja tietojen kohteena olevalta
henkilöltä mahdollisesti vaadittavia suostumuksia tai ilmoitusvelvollisuutta hänelle. Jos hyväksyt
nämä Käyttöehdot yrityksesi puolesta tai yrityksen valtuuttamana, vakuutat ja takaat, että sinulla
on täysi auktoriteetti tehdä ao. sitoumus yrityksesi puolesta.
Osa 4: SSI-materiaali
Hyväksyt, että SSI-materiaali on tarkoitettu Sandler-kouluttajan koulutuksessa olevien
henkilöiden käyttöön, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Mitään SSImateriaalia tai sen osaa, olipa kyseessä sitten teksti, kuva, ääni tai video, ei saa käyttää
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin saamasi koulutuksen osana ja tukimateriaalina. Vakuutat
nimenomaisesti, että SSI omistaa kaikki SSI-materiaalin immateriaalioikeudet, ja että et kopioi,
muokkaa, luo johdannaisversioita tai käännöksiä siitä ilman SSIn etukäteen antamaa kirjallista
lupaa. Myönnät, että SSI omistaa SSI-materiaalin tekijänoikeudet.
Lisäksi sitoudut olemaan tallentamatta SSI-materiaalia "kuvaruutukaappauksella" tai muulla
tavalla myöhempää käyttöä varten. Kaikki ladattu materiaali on tarkoitettu vain
henkilökohtaiseen käyttöösi, eikä sitä saa antaa muille henkilöille. Tämä koskee myös
SANDLER PORTAALIN käyttöä julkisissa tietokoneissa esim. kirjastoissa tai hotelleissa. Olet
vastuussa siitä, että materiaali, jota olet katsonut tai ladannut, ei ole millään tavalla käytettävissä
kirjauduttuasi ulos istunnostasi.
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Osa 5: Käyttäytymisohjeet ja sisältö
SANDLER PORTAALIN jatkuvaan käytön ehtona on, että lupaat olla käyttämättä sitä
mihinkään tarkoitukseen, joka on laitonta tai näiden Käyttöehtojen vastaista. SANDLER
PORTAALIN luvaton käyttö kielletään. Pidätämme oikeuden poistaa sopimaton materiaali ja
keskeyttää tai lakkauttaa SANDLER PORTAALIA luvattomaan tarkoitukseen käyttävän
henkilön tilin.
Sinun tulee ymmärtää, että vastuu SANDLER PORTAALIIN annetuista viesteistä, teksteistä,
valokuvista, grafiikasta, ääni- tai videotallenteista ja muusta materiaalista (lukuun ottamatta
tietoja, jotka Me julkaisemme), olipa se julkaistu kaikille käyttäjille tai yksityisesti ("Käyttäjän
sisältö"), on käyttäjällä, jolta ao. Käyttäjän sisältö on peräisin. Jos lataat tietoa portaaliin, lähetät
viestin tai tuotat Käyttäjän sisältöä muulla tavalla, olet vastuussa siitä, että se noudattaa näitä
Käyttöehtoja. Vaikka meillä on oikeus tarkkailla, muokata tai hallita Käyttäjän sisältöä, emme
tee niin. Emme ole vastuussa Käyttäjän sisällön oikeellisuudesta, tarkkuudesta tai
soveltuvuudesta. Emme missään tapauksessa ole vastuussa millään tavalla Käyttäjän sisällöstä,
mukaan lukien sen mahdolliset virheet tai laiminlyönnit; tai mistään tappiosta tai vahingosta,
joka on seurausta SANDLER PORTAALISSA olevasta tai sen kautta lähetetystä Käyttäjän
sisällöstä. Kun se on ladattu tai syötetty, Käyttäjän sisältö on muiden SANDLER PORTAALIN
käyttäjien tarkasteltavissa ja ladattavissa.
Sitoudut olemaan käyttämättä SANDLER PORTAALIA seuraavasti:
1.

et lataa, lähetä viestinä tai muutoin siirrä mitään Käyttäjän sisältöä, joka on laitonta,
haitallista, uhkaavaa, herjaavaa, vahingonkorvausvastuuta aiheuttavaa, mautonta,
säädytöntä, toisen yksityisyyttä loukkaavaa, vihamielistä tai rasistisesti, etnisesti tai
muutoin loukkaavaa.

2.

et esiinny toisena henkilönä tai oikeushenkilönä;

3.

et yritä peittää portaaliin lataamasi tai sen kautta lähettämäsi Käyttäjän sisällön
alkuperää;

4.

et lataa, lähetä viestinä tai muutoin siirrä mitään Käyttäjän sisältöä, jota sinulla ei ole
oikeutta siirtää lain, sopimusperusteisen tai muun luottamuksellisen suhteen johdosta,
(kuten sisäpiiritietoa, liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja);

5.

et lataa, lähetä viestinä tai muutoin siirrä mitään Käyttäjän sisältöä, joka loukkaa jonkin
muun osapuolen patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta
omistusoikeutta;

6.

et lataa, lähetä viestinä tai muutoin siirrä mitään ei-toivottua tai luvatonta mainontaa,
myynninedistämismateriaalia, "roskapostia", "ketjukirjeitä" tai muuta houkuttelua;

7.

et lataa, lähetä viestinä tai muutoin siirrä mitään materiaalia, joka sisältää viruksia tai
muuta tietokonekoodia; tai tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on keskeyttää,
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tuhota tai rajoittaa minkä tahansa tietokoneohjelman, laitteiston tai televiestintälaitteen
toimintaa;
8.

et häiritse normaalia keskustelua, aiheuta näytön normaalia nopeampaa vieritystä, tai
muutoin toimi tavalla, joka haittaa toisten käyttäjien normaalia vuorovaikutusta;

9.

et häiritse tai keskeytä SANDLER PORTAALIIN liittyvien palvelimien tai verkkojen
toimintaa;

10.

et "vaani" tai muutoin häiritse toista käyttäjää; tai

11.

et kerää, tallenna tai jaa muiden käyttäjien henkilökohtaisia tietoja.

Pidätämme oikeuden estää tai poistaa oman harkintamme mukaan Käyttäjän sisällön, jonka olet
ladannut SANDLER PORTAALIIN tai lähettänyt sen kautta ja jonka julkaisua emme hyväksy.
Millään tavoin oikeuksiamme rajoittamatta tiedotamme, että meillä on oikeus poistaa kaikki
Käyttäjän sisältö, joka rikkoo näitä Käyttöehtoja tai jota (oman harkintamme mukaisesti) emme
hyväksy.
Vakiintuneen käytäntömme mukaisesti tallennamme ja säilytämme Käyttäjän sisällön ja
saatamme paljastaa sitä lain niin edellyttäessä, tai jos uskomme vilpittömästi, että tällainen
tietojen luovuttaminen on tarpeen seuraavista syistä: (a) vireillä oleva oikeusprosessi; (b) näiden
Käyttöehtojen noudattamisen valvonta; (c) vastataksemme väitteisiin siitä, että Käyttäjän sisältö
loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia; tai (d) jos se on tarpeen SSIn, sen työntekijöiden tai
valtuutettujen kouluttajien oikeuksien, omaisuuden tai henkilökohtaisen turvallisuuden
suojaamiseksi.
Saatamme siirtää ja tallentaa Käyttäjän sisältöä eri verkoissa, palvelimissa tai muilla teknisesti
mahdollisilla tavoilla, ja muokata tai soveltaa sitä jotta se soveltuisi käyttämiimme verkkoihin ja
laitteisiin.
Jos oman harkintamme mukaan uskomme, että jotakin käyttäjätunnusta käytetään roskapostin tai
muiden ei-toivottujen joukkoviestien lähettämiseen, keskeytämme tai lakkautamme ao. tilin
oikeudet välittömästi. Lisäksi, koska vahinkojen arvottaminen on hankalaa, sitoudut maksamaan
meille välittömästi 5,00:n Yhdysvaltain dollarin korvauksen jokaisesta käyttäjätunnuksesi
lähettämästä tai siihen liittyvästä roskapostista tai ei-toivotusta joukkoviestistä.
Osa 6: Vastuuvapaus
Olet vastuussa käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja tilisi salassa pitämisestä, ja kaikista omaan tiliisi
liittyvistä toimista. Suostut takaamaan Meidän ja tytäryhtiöidemme, kumppaniemme,
toimihenkilöidemme, päälliköidemme, edustajiemme, kumppanimerkkiemme ja muiden
kumppaniemme ja työntekijöidemme vastuuvapauden, ja puolustamaan vastuuvapautta koskien
kaikkia kolmansien osapuolten vaateita, mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset, jotka
johtuvat sinun SANDLER PORTAALIIN lataamastasi, syöttämästäsi tai sen kautta
lähettämästäsi Käyttäjän sisällöstä, näiden Käyttöehtojen rikkomisesta tai toimistasi, jotka
loukkaavat jonkin muun henkilön tai oikeushenkilön oikeuksia. Vakuutat, että et sovi mitään
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tällaista vaatimusta tai aiheuta Meille mitään vastuuvelvollisuutta tai myönnä syyllisyyttä
puolestamme ilman suostumustamme. Pidätämme oikeuden, omalla kustannuksellamme, hoitaa
puolustuksen missä tahansa vaateessa, johon liittyen olet antanut meille vastuuvapauden.
Osa 7: Käyttö ja tallennus
Saatamme ottaa käyttöön SANDLER PORTAALIIN liittyviä yleiskäytäntöjä ja rajoituksia.
Tämä sisältää enimmäisajan sille, kuinka kauan viestejä, keskustelupalstan viestejä tai muuta
SANDLER PORTAALIIN ladattua Käyttäjän sisältöä säilytetään, sekä tiedostojen,
keskustelupalstan viestien tai ladatun Käyttäjän sisällön enimmäiskoon. Emme ota mitään
vastuuta SANDLER PORTAALIIN syötettyjen tai sen kautta lähetettyjen viestien tai muun
Käyttäjän sisällön poistamisesta tai sen tallentamisen epäonnistumisesta. Emme anna mitään
takeita tietojen palautettavuudesta palvelinvian, luonnonkatastrofin, käyttäjän virheen tai
muunkaan syyn aiheuttamassa tiedon korruptoitumisessa, käyttökelvottomuudessa tai poistossa.
Meillä on oikeus muuttaa näitä yleiskäytäntöjä ja rajoituksia milloin tahansa oman harkintamme
mukaisesti siitä ilmoittaen tai ilmoittamatta.
Osa 8: Muutokset SANDLER PORTAALIIN
Pidätämme oikeuden milloin tahansa ja ajoittain muuttaa tai lopettaa väliaikaisesti tai pysyvästi,
SANDLER PORTAALIN (tai joitakin sen ominaisuuksia), siitä ilmoittaen tai ilmoittamatta.
Hyväksyt, että emme ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle SANDLER
PORTAALIN muutoksista, käyttökeskeytyksistä tai lakkauttamisesta.
Osa 9: Sopimuksen purkaminen
Jos rikot näitä Käyttöehtoja, saatamme keskeyttää salasanasi tai käyttäjätunnuksesi tai
muunlaisen SANDLER PORTAALIN käytön ja poistaa Käyttäjän sisältösi. Jos rikot näitä
Käyttöehtoja toistuvasti, saatamme lakkauttaa salasanasi ja käyttäjätunnuksesi tai muunlaisen
SANDLER PORTAALIN käytön lisenssimaksuja palauttamatta. Keskeytämme salasanasi ja
käyttäjätunnuksesi ja muunlaisen SANDLER PORTAALIN käytön, kun Sandler-kouluttajasi
ilmoittaa, että et saa enää Sandler-koulutusta tai sen vahvistusta. Emme ole vastuussa
lisenssimaksuista tai muutenkaan sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle missään
SANDLER PORTAALIN käytön keskeyttämis- tai lopetustilanteessa.
Osa 10: Linkit ja mainonta
SANDLER PORTAALI tai ulkopuoliset tahot (eli Sandler-kouluttaja tai muut organisaatiosi
henkilöt, joilla on pääsy SANDLER PORTAALIIN) voivat antaa linkkejä muihin
verkkosivustoihin tai -resursseihin. Emme ole vastuussa tällaisten ulkoisten sivustojen tai
resurssien saatavuudesta, emmekä suosittele tai ota vastuuta kyseisten sivustojen tai resurssien
sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muustakaan materiaalista. Tällaisten kolmansien osapuolien
verkkosivustojen käyttö on omalla vastuullasi. SSI ei hallitse tällaisten kolmansien osapuolten
sivustojen sisältöä tai käytäntöjä. Emme ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollisuudessa
suoraan tai välillisesti mistään vahingosta tai tappiosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään
aiheutuneen tällaisen sivuston tai resurssin sisällön, tavaroiden tai palvelujen käytöstä tai niihin
luottamisesta.
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Liiketoimesi SANDLER PORTAALIN kautta löytämiesi mainostajien kanssa tai heidän
markkinointikampanjoihinsa osallistuminen, mukaan lukien ao. tavaroihin tai palveluihin
liittyvät maksut, toimitus- tai muut ehdot, edellytykset, takuut tai tarjouksiin sisältyvät lupaukset
ovat yksinomaan sinun ja ao. mainostajan välisiä. Emme ole vastuussa tai
vahingonkorvausvelvollisuudessa mistään sinulle tapahtuneesta tappiosta tai vahingoista, joka
aiheutuu SANDLER PORTAALISSA olevista mainoksista.
Saatamme sijoittaa SANDLER PORTAALIIN lakitietoja, vastuuvapauslausekkeita,
yrityksemme logoja ja iskulauseita, suosituksia, tavaramerkkejä ja muutakin
yritysidentiteettiämme. Voimme muuttaa, lisätä tai poistaa näitä oman harkintamme mukaisesti.
Kaikki (raha- tai ei-rahalliset) tulot jotka saamme tuloksena mainosten, suositusten tai
sponsoroinnin sijoittamisesta tai myynnistä SANDLER PORTAALIIN kuuluvat vain meille.
Osa 11: Immateriaalioikeudet
SSI-materiaali on suojattu Yhdysvaltain tekijänoikeuslaeilla.
S Sandler Training Finding Power In Reinforcement (ja sen ulkoasu), S Sandler Training (ja sen
ulkoasu), Sandler Training, Sandler, Sandler Online, S Sandler Online (ja sen ulkoasu), S
Sandler Online Finding Power In Reinforcement (ja sen ulkoasu), Sandler Selling System,
SandlerBrief, Negative Reverse Selling, Sandler Pain Funnel, the Pain Funnel (sanat ja ulkoasu),
Finding Power In Reinforcement, SalesAccountability, No Guts, No Gain!, Sandler’s
Professional Advantage, Pro Summit, Sandlerworks!, Sandler Training Certification (ja sen
ulkoasu), Sandler Sales Bronze Certified Certified (ja sen ulkoasu), Sandler Sales Silver
Certified Certified (ja sen ulkoasu), Sandler Sales Gold Certified Certified (ja sen ulkoasu),
Sandler Sales Master Certified Certified (ja sen ulkoasu), Sandler Instructor Certified (ja sen
ulkoasu), Tactics for Sales Professionals, Tactics for Sales Management Professionals, ja How to
Succeed ovat Sandler Systems, Inc.in rekisteröityjä palvelumerkkejä. The Sandler Submarine
(sanat ja ulkoasu), Pursuit Navigator, Client2, ja Client-Centric Satisfaction ovat Sandler
Systems, Inc.in palvelumerkkejä. Wimp Junction on Sandler Systems, Inc.in ja Terry Slatteryn
rekisteröity palvelumerkki.
Myönnämme sinulle henkilökohtaisen, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden ja lisenssin
käyttää Ohjelmistoa (määritetty jäljempänä) tietokoneissasi. Lupaat, että et kopioi, muokkaa, luo
johdannaisversioita, takaisinmallinna, aukikoodaa tai muulla tavoin yritä selvittää Ohjelmiston
lähdekoodia; ja että et myy, uudelleenlisensoi, myönnä pidätysoikeutta tai siirrä mitään oikeuksia
Ohjelmistoon joko suoraan, tai työntekijöittesi tai itsenäisten urakoitsijoiden kautta. Sitoudut
olemaan muokkaamatta Ohjelmistoa millään tavalla, tai käyttämättä muokattuja versioita siitä
mihinkään tarkoitukseen, mukaan lukien (rajoituksetta) luvattomaan pääsyyn SANDLER
PORTAALIIN. Sitoudut käyttämään SANDLER PORTAALIA ainoastaan meidän tarjoamamme
käyttöliittymän kautta.
SANDLER PORTAALIA varten tuotetun tai siinä käytettävän Omistajan sisällön (määritetty
alla) ensisijainen lisenssinhaltija on SSI, joka pidättää kaikki immateriaalioikeudet ao. sisältöön.
"Omistajan sisältö" tarkoittaa kaikkea tekstiä, kuvia, ääniä, tiedostoja, videoita, grafiikkaa,
animaatioita, sivutaittoja, väriteemoja, yritys- tai tuoteidentiteettejä, käsitteitä, menetelmiä,
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tekniikoita, menetelmiä ja tietoja, jotka Me julkaisemme SANDLER PORTAALISSA tai
tarjoamme sen kautta.
"Ohjelmisto" tarkoittaa tietokoneohjelmia ja koodia (esim. HTML, Java), jota käytetään
SANDLER PORTAALISSA tai sen yhteydessä, lukuun ottamatta ohjelmia tai koodia, jonka
omistaa kolmas osapuoli.
Paitsi niiltä osin kuin nämä Käyttöehdot toisin määrittävät, minkään SANDLER PORTAALIN
sisällön ei voida tulkita lisensoivan mitään immateriaalioikeuksia, mukaan lukien SSIn tai
kolmannen osapuolen tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia. Tämä kattaa myös välillisen,
estoppel-periaatteisen tai muun kaltaisen immateriaalioikeuksien lisensoinnin. Kaikki brandit ja
tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
Osa 12: Ilmoitus tekijänoikeusloukkauksesta
Noudattaen Digital Millennium Copyright Act -lakia (DMCA, digitaalivuosituhannen
tekijänoikeuslaki) ja muita soveltuvia lakeja, SSIn käytäntönä on tarpeen vaatiessa lakkauttaa
käyttäjätunnus ja salasana, joiden on todettu loukanneen kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia
ja
poistaa
ao.
oikeuksia
loukkaava
Käyttäjän
sisältö.
Tehdäksesi
tekijänoikeusrikkomusilmoituksen sinun tulee lähettää olennaisesti seuraavat vaatimukset
täyttävä kirje SSIn nimitetylle DMCA-edustajalle (tiedot alla) (ota yhteys lakimieheen tai katso
United States Code 17, osa 512(c) tarkistaaksesi nämä vaatimukset):
1. Yksilöinti teoksesta (teoksista), jonka tekijänoikeutta katsotaan loukatun; ja lausunto
omistusoikeudesta ao. teoksen (teoksien) tekijänoikeuksiin.
2. Tiedot materiaalista, jonka katsotaan olevan tekijänoikeuksia loukkaavaa tai olevan
loukkaavan toiminnan kohteena ja joka halutaan poistettavan tai pääsy siihen estettävän;
ja tarvittavat tiedot siitä, miten voimme paikantaa ao. materiaalin. Paras tapa auttaa meitä
paikantamaan ao. materiaali on sähköpostiviestin tekstiosassa oleva URL-linkki;
3. Riittävät yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jotta voimme
ottaa yhteyttä sinuun;
4. Selvitys, jossa vakuutat vilpittömästi, ettei ilmoituksessasi tunnistettua, valituksen
kohteena olevaa materiaalia käytetä tekijänoikeuden omistajan, edustajan tai lain
valtuutuksella;
5. Selvitys väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla, että ilmoituksen tiedot pitävät
paikkansa, ja että sinulla on valtuudet toimia loukatuiksi väittämiesi tekijänoikeuksien
haltijan puolesta;
6. Loukatuiksi väitettyjen tekijänoikeuksien haltijan valtuuttaman henkilön fyysinen tai
sähköinen allekirjoitus (eli "/allekirjoitus/ [nimi painokirjaimin]").
Lähetä kirjallinen ilmoitus nimetylle SSIn DMCA-edustajalle:
Shannon Howell, lakiasiainjohtaja
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, Yhdysvallat
Puhelin: +1 (410) 559-2020
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Faksi: +1 (410) 653-6467
Email: legal@sandler.com
Huomioithan, että DMCAn osan 512(f) mukaisesti henkilö, joka vastoin parempaa tietoaan
väittää, että jokin materiaali tai toiminta on tekijänoikeuksia loukkaavaa, saattaa olla
vahingonkorvausvastuussa.
Tekijänoikeusloukkausilmoituksen vastine. Jos sisältösi on poistettu on tekijänoikeuksien
haltijan loukkausilmoituksen vuoksi, voit vastata ilmoitukseen lähettämällä vastineen nimetetylle
DMCA-edustajallemme (yllä). Vastineen tulee sisältää olennaisesti seuraavat vaatimukset (ota
yhteys lakimieheen tai katso United States Code 17, osa 512(g) tarkistaaksesi nämä
vaatimukset):
1. Luettelo poistetusta aineistosta, ja sen sijainti ennen poistamista. Anna tiedot riittävän
yksityiskohtaisesti;
2. Anna nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, faksinumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
3. Selvitys väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla, että uskot vilpittömästi
aineiston poistossa tai siihen pääsyn estossa tapahtuneen virheen, tai että poistettu
materiaali on tunnistettu virheellisesti;
4. Ilmoitus siitä, että hyväksyt asuinalueesi Yhdysvaltain liittovaltion käräjäoikeuden
tuomiovallan (tai Baltimoressa, Marylandissa olevan Yhdysvaltain liittovaltion
käräjäoikeuden tuomiovallan, jos osoitteesi on Yhdysvaltojen ulkopuolella), ja että
hyväksyt ilmoituksen väitetystä loukkauksesta meille toimittaneen henkilön tai hänen
asiamiehensä käräjähaasteen;
5. Fyysinen tai sähköinen allekirjoitus (eli "/allekirjoitus/ [nimi painokirjaimin]").
Huomioithan, että DMCAn osan 512(f) mukaisesti henkilö, joka vastoin parempaa tietoaan
väittää, että jokin materiaali tai toiminta on poistettu tai siihen pääsy estetty virheen tai
virheellisen tunnistamisen vuoksi, saattaa olla vahingonkorvausvastuussa.
Osa 13: Vastuuvapautus
OLET TIETOINEN JA HYVÄKSYT, ETTÄ:
1. SANDLER PORTAALIN KÄYTTÖ ON YKSINOMAAN OMALLA VASTUULLASI.
SANDLER PORTAALI TARJOTAAN "SELLAISENAAN", JA "MIKÄLI SAATAVILLA".
EMME ANNA MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN,
RAJOITTAMATTA, VÄLILLISIÄ TAKUITA KAUPATTAVUUDESTA TAI TIETTYYN
TARKOITUKSEEN
SOPIVUUDESTA
TAI
MUIDEN
OIKEUKSIEN
LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
2. EMME TAKAA, ETTÄ (i) SANDLER PORTAALIN TOIMINTA OLISI
KESKEYTYMÄTÖNTÄ, AJALLAAN, TURVALLISTA TAI VIRHEETÖNTÄ; (ii)
SANDLER PORTAALIN KÄYTÖN TULOKSET OLISIVAT TÄSMÄLLISIÄ TAI
LUOTETTAVIA; (iii) SANDLER PORTAALIN KAUTTA OSTAMASI TAI HANKKIMASI
TUOTTEET, PALVELUT, INFORMAATIO TAI MUU MATERIAALI OLISI ODOTUSTESI
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MUKAISTA; TAI ETTÄ (iv) KORJAISIMME MITÄÄN OHJELMISTOSSA OLEVIA
VIRHEITÄ.
Osa 14: Vastuurajoitus
OLET TIETOINEN JA HYVÄKSYT, ETTÄ ME EMME OLE TAI MEIDÄN
VIRKAMIEHEMME,
JOHTAJAMME,
TYÖNTEKIJÄMME,
VALTUUTETUT
KOULUTTAJAMME, TYTÄRYHTIÖMME, URAKOITSIJAMME, ALIHANKKIJAMME
TAI LISENSSINHALTIJAMME EIVÄT OLE VASTUUSSA SUORISTA, EPÄSUORISTA,
ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI VAROITUSLUONTEISISTA VAHINGOISTA,
MUKAAN LUKIEN LIIKETAPPIOT, LIIKEARVON MENETYS, KÄYTÖN ESTYMINEN,
TIETOJEN TAI MUUN AINEETTOMAN MATERIAALIN MENETYS (VAIKKA MEILLE
OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA
JOHTUVAT SEURAAVISTA SYISTÄ: (i) SANDLER PORTAALIN KÄYTTÄMISESTÄ TAI
KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ; (ii) KUSTANNUKSET KORVAAVIEN
TAVAROIDEN JA PALVELUJEN HANKINNASTA, JOKA ON SANDLER PORTAALIN
KAUTTA OSTETTUJEN TAI SAATUJEN TAVAROIDEN, TIETOJEN TAI PALVELUJEN
TAI SEN KAUTTA SAATUJEN VIESTIEN TAI SEN KAUTTA TEHTYJEN
LIIKETAPAHTUMIEN SEURAUSTA; (iii) SANDLER PORTAALIN LUVATTOMAN
KÄYTÖN SEURAUKSENA TAPAHTUNEESTA PÄÄSYSTÄ VIESTEIHIN, TIETOON TAI
MUUHUN KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖÖN, TAI SEN MUUTTAMISESTA; (iv) MINKÄ
TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOISTA TAI TOIMISTA SANDLER
PORTAALISSA; TAI (v) MISTÄ TAHANSA MUUSTA SANDLER PORTAALIA
KOSKEVASTA SYYSTÄ.
Osa 15: Ilmoitukset
SANDLER PORTAALI voi ilmoittaa näihin käyttöehtoihin tehdyistä muutoksista tai muista
asioista näyttämällä sinulle ilmoituksia tai linkkejä ilmoituksiin SANDLER PORTAALISSA.
Osa 16: Yleistä
Nämä Käyttöehdot muodostavat koko SANDLER PORTAALIN käyttöä koskevan sopimuksen
sinun ja meidän välillämme, ja hallinnoivat toimiasi SANDLER PORTAALISSA. Ne korvaavat
kaikki aikaisemmat välisemme sopimukset ja sopimukset sinun ja valtuutetun kouluttajan välillä.
Kumppaniemme palveluiden tai kolmansien osapuolien sisällön tai kolmansien osapuolien
ohjelmiston käyttö saattaa olla lisäehtojen ja varausten alaista. Näiden Käyttöehtojen tulkinnassa
sovelletaan Yhdysvaltojen Marylandin osavaltion lakia, riippumatta sen lakiristiriitojen
soveltamissäännöksistä. Sovimme, että henkilökohtainen ja yksinomainen toimivalta on
osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimilla, jotka ovat Baltimoren maakunnassa, Marylandissä,
Yhdysvalloissa, tai joiden toimivalta kattaa ao. alueen. Vaikka jokin asetus tai laki toisin
määrittäisi, mikä tahansa vaade tai kanne, joka johtuu SANDLER PORTAALISTA tai näistä
Käyttöehdoista tai liittyy niihin, tulee jättää tuomioistuimeen vuoden kuluessa kyseisen vaateen
tai kanteen syntymisestä, tai se on ikuisesti estetty.
SANDLER PORTAALIN luvaton käyttö, muutokset siihen tai sen saatavuuden
hankaloittaminen on ehdottomasti kielletty. Pidätämme kaikki lain meille sallimat oikeudet ja
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suojakeinot. Tämän vastuuvapauslausekkeen ei voida katsoa mitenkään
oikeuksiamme, tai että luovuttaisimme mitään mahdollisia oikeuksiamme.

rajoittavan

Mikäli emme käytä tai pane täytäntöön jotain tämän Käyttösopimuksen oikeutta tai ehtoa, se ei
merkitse luopumista ao. oikeudesta tai ehdosta. Jos jokin pätevän lainkäyttöalueen tuomioistuin
päättää näiden Käyttöehtojen jonkin kohdan olevan pätemätön, sovimme, että tuomioistuimen
tulee pyrkiä toteuttamaan osapuolten sopimaa ao. kohdan tarkoitusta, ja Käyttöehtojen muut osat
säilyvät voimassa tästä huolimatta. Näiden Käyttöehtojen väliotsikot on tarkoitettu lukemisen
helpottamiseen, eikä niillä ole oikeudellista tai sopimuksellista merkitystä.
Osa 17: Järjestelmänvalvoja
Ole hyvä ja ilmoita havaitsemasi näiden Käyttöehtojen rikkomus järjestelmänvalvojalle:
Shannon Howell, lakiasiainjohtaja
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, Yhdysvallat
Puhelin: +1 (410) 559-2020
Faksi: +1 (410) 653-6467
email: legal@sandler.com
LOPPU
Astuu voimaan 1. tammikuuta, 2017 , lisäys Käyttöehtoihin 3. toukokuuta, 2017.

Finnish TOU-05082017

