TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT
Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan (”Taltioni”) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja
velvollisuuk-sistasi sen käyttäjänä.
Taltionin sinulle tarjoaa Hyvis-ICT Oy, Y-tunnus 2662878-7, Heikinkatu 7
48100 Kotka. Nämä käyttöehdot ovat sinun ja Hyvis-ICT Oy:n välinen
oikeudellisesti sitova sopimus.
Taltioni on kansalaisen hallitsema omien terveystietojen tietovarasto, jota
voidaan myös käyttää tietojen vaihtoon eri sähköisten terveys- ja muiden
palveluiden välillä. Pyydämme sinua lukemaan käyttöehdot huolellisesti.
Käyttämällä Taltionia sitoudut noudattamaan käyttöehtoja.
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TALTIONIN KÄYTTÖ
– Taltionia voidaan käyttää ja/tai hallinnoida joko suoraan oman
käyttöliittymänsä tai kolmansien osapuolien (alla ”Palveluntarjoajat”)
tarjoamien tietokonesovellusten, mobiilisovellusten, verkkopalveluiden tai
vastaavien palveluiden (alla ”Palvelut”) kautta. Voit lisätä Taltioniin itseäsi
koskevia tietoja (alla ”Tietosi”) joko Palveluiden tai suoraan Taltionin
käyttöliittymän kautta.
– Lisäämällä Tietojasi Palveluun ne voivat siirtyä Taltioniin Palvelun
käyttöehdoissa tarkemmin selostetulla tavalla. Taltioniin lisätyt tiedot voivat
olla yhden tai useamman Palveluntarjoajan ja Palvelun käytettävissä sen
mukaan kuin olet sallinut tämän Palveluille Taltionissa. Taltionin
käyttöliittymän kautta voit hallinnoida millä Palveluilla on pääsy erikseen
salaisiksi merkitsemiisi tietoihin. Voit muuttaa asetuksiasi halutessasi.
– Käyttääksesi Taltionia sinun tulee ensin rekisteröityä sen käyttäjäksi.
Rekisteröityessäsi Taltioniin sitoudut antamaan vain totuudenmukaisia
tietoja. Sitoudut nimenomaisesti olemaan rekisteröitymättä Taltioniin toisen
ihmisen henkilötietoja käyttäen, muissa kuin alla kohdassa 4 tarkoitetuissa
tilanteissa.
– Kirjaudu Taltioniin vain omilla tiedoillasi. Taltioni on henkilökohtainen.
Taltionin käyttö toisen henkilön tiedoilla ilman tämän lupaa on ehdottomasti
kielletty!
– Sinun tulee aina noudattaa Taltionissa erikseen ilmoitettuja sääntöjä ja
ohjeita.
– Älä väärinkäytä Taltionia. Älä yritä murtautua siihen, häiritä sen toimintaa,
ylikuormittaa sitä tai muutoin vaikeuttaa sen teknistä toimintaa.
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TIETOSI
– Hyvis-ICT Oy ei millään tavoin vastaa Taltionin tietosisällöstä tai
Tietojesi oikeellisuudesta. Älä käytä Taltionia tärkeiden terveyttäsi
koskevien päätöksien tekoon, vaan keskustele aina asiasta
terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa. Taltionin käyttö ei
korvaa normaalia terveytesi seurantaa tai terveydenhuollon
ammattilaisen apua.
– Taltioniin lisättyjä Tietojasi voidaan luovuttaa yhdelle tai useammalle
Palveluntarjoajalle ja Palvelulle siten kuin olet Taltionin asetuksissa
määritellyt. Tietojasi ei luovuteta ilman lupaasi. Taltionin käyttöliittymän
kautta voit hallinnoida millä Palveluilla on pääsy erikseen salaisiksi
merkitsemiisi tietoihin.
– Taltionilla on oikeus muokata Tietojasi, mikäli Taltionin versiopäivitys tai
vastaavat tekniset seikat sitä edellyttävät. Tietojasi muutetaan vain teknisen
muutoksen edellyttämässä laajuudessa.

– Hyvis-ICT Oy voi milloin tahansa ja ilman eri ilmoitusta harkintansa
mukaan poistaa Tietojasi jos Hyvis-ICT Oy tai sen valtuuttama valvoja
katsoo, että ne loukkaavat näitä käyttöehtoja, Taltionin muita sääntöjä tai sen
katsoessa sille muuten olevan painavat perusteet. Hyvis-ICT Oy voi myös
poistaa koko käyttäjätilisi tai kieltää sinulta Taltionin käytön kokonaan,
mikäli katsoo sille olevan painavat perusteet.
– Mikäli Palvelu tai Taltioni sallii sinun lisätä vapaamuotoista tietoa
Tietoihisi, et saa lisätä muiden tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeutta
loukkaavaa aineistoa Taltioniin. Mikäli jonkun tietyn aineiston käyttö
edellyttää oikeudenhaltijan lupaa, olet velvollinen hankkimaan tämän luvan
ennen kyseisen tiedon lisäämistä Taltioniin. Vastaat aina itse luvattomasti
lisäämästäsi tiedosta.
– Lisäämäsi Tiedot eivät muutoinkaan saa olla lain tai hyvän tavan vastaisia.
Hyvän tavan vastaiseksi sisällöksi katsotaan mm. kaikenlainen rasismi,
pornografia, väkivalta, toisten loukkaaminen tai muu asiaton sisältö.
– Sikäli kun syötät tietoja Palveluun tai Taltioniin tai muutoin annat Tietojasi
Hyvis-ICT Oy:lle, sinun tulee antaa kyseiset tiedot aina totuudenmukaisesti ja
oikeina.
– Toisten ihmisten henkilötietojen lisääminen Taltioniin on ehdottomasti
kielletty ilman tämän lupaa muissa kuin alla kohdassa 4 tarkoitetuissa
alaikäisiä koskevissa tilanteissa!
– Huomaathan, että Palveluntarjoaja voi tallentaa Palveluun
keräämiään tietojasi myös itselleen omaan rekisteriinsä vaikka ne
myös tallennettaisiin Taltioniin. Hyvis-ICT Oy ei vastaa, eivätkä
nämä käyttöehdot koske, tällaista Palveluntarjoajan itsenäisesti
harjoittamaa tietojen keräämistä. Nämä käyttöehdot koskevat
ainoastaan Taltioniin lisättyjä Tietojasi. Muista siis aina tarkistaa
myös käyttämäsi Palvelun käyttöehdot ja sen rekisteriseloste.
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TIETOJESI TIETOSUOJA JA -TURVA
– Taltionia tuottaessaan Hyvis-ICT Oy käsittelee Tietojasi oheisen tietosuojaselosteen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttämällä Taltionia annat
suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn edellä sanotulla tavalla. Hyvis-ICT
Oy käsittelee henkilötietojasi vain Taltionin tuottamiseksi, sen käyttöasteen
seuraamiseksi sekä sen kehittämiseksi tai siten kuin näissä käyttöehdoissa
muutoin määrätään tai siten kuin olet erillisellä suostumuksellasi sallinut.
– Tuottaessaan Taltionia Hyvis-ICT Oy käyttää istuntokohtaisia evästeitä
(englanniksi ”cookie”) Taltionin tekniseksi tuottamiseksi. Eväste on lyhyt
tekstitiedosto, joka tallennetaan kiintolevyllesi. Voit kieltäytyä evästeiden
käytöstä muokkaamalla verkkoselaimesi asetuksia. Mikäli kiellät evästeiden
käytön, Taltioni ei kuitenkaan toimi.
– Hyvis-ICT Oy pyrkii käyttämään asianmukaisia keinoja Taltionin
tietoturvan ylläpitämiseksi. Hyvis-ICT Oy ei kuitenkaan vastaa kolmansien
osapuolien Taltioniin kohdistuvista hyökkäyksistä tai tietomurroista, ellei
pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
– Vastaat aina omien laitteittesi tietoturvallisuudesta sekä Palveluiden
käyttäjätunnuksien ja salasanojen turvallisesta säilyttämisestä.
– Palveluntarjoaja vastaa itse Palvelunsa tietoturvasta, eikä Hyvis-ICT Oy voi
vastata niiden turvallisuudesta. Perehdy käyttämiesi Palveluiden tietoihin ja
käyttöehtoihin.
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KÄYTTÄJÄTILIN LUOMINEN LAPSELLE JA VALTUUTTAMINEN
– Viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö voi luoda itselleen käyttäjätilin
Taltioniin, mikäli hänellä on tähän tarvittavat vahvan tunnistamisen
edellytykset, kuten esimerkiksi nimissään olevat verkkopankkitunnukset.
Alaikäisen (alle 18-vuotiaan) tulee kuitenkin tällöin pyytää huoltajansa lupa
käyttäjätilin perustamiseen.
– Huoltaja voi myös perustaa Taltioniin taltion alaikäisille lapselleen. Tällöin
alaikäisen taltio kytketään huoltajan tiliin siten, että huoltaja voi hallinnoida
alaikäisen asetuksia ja Taltionissa antamia suostumuksia, sekä tarkastella
Taltioniin tallennettuja alaikäistä koskevia tietoja.
– Huoltajan tulee tarkasti perehtyä lapselleen sallimiensa Palveluiden
käyttöehtoihin ennen kuin sallii niiden käytön. Huoltajan tulee erityisesti
kiinnittää huomiota Palvelun mahdollisiin ikärajoituksiin.
– Alaikäiselle käyttäjätilin perustanut huoltaja on vastuussa alaikäisen
käyttäjätilistä samalla tavalla kuin omastaan.
– Huoltajan tulee selostaa lapselle tämän kypsyysasteeseen nähden
asianmukaisessa laajuudessa näiden käyttöehtojen sisältö sekä huoltajan
oikeuksista suhteessa lapsen käyttäjätiliin. Kaksitoista (12) vuotta täyttänyt
lapsi voi aina kieltää huoltajaansa katsomasta hänen tietojaan Taltionista.
Huoltaja on tällöin velvollinen noudattamaan lapsen toivetta.
– Kaksitoista (12) vuotta täyttänyt lapsi voi vaatia Taltionia estämään tämän
huoltajan pääsy tietoihinsa. Taltioni voi tällöin perustaa lapselle oman tilin
(mikäli tämän muut edellytykset täyttyvät) tai poistaa lapsen tiedot
Taltionista.
– Kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt käyttäjä voi lisäksi valtuuttaa toisen
käyttäjän lukemaan omia Taltioniin tallennettuja tietojaan sekä lisäämään tai
muokkaamaan tietoja. Alle kahdeksantoistavuotias käyttäjä voi vastaavasti
valtuuttaa huoltajansa lukemaan, lisäämään ja muokkaamaan tietojaan.
Valtuutus tai oikeutus tietojen tallentamiseen tehdään vain sinun
nimenomaisella suostumuksellasi ja se voidaan peruuttaa milloin tahansa.
– Mikäli alaikäiselle on perustettu taltio tämän huoltajan käyttäjätilin
yhteyteen, huoltajalla ei enää ole pääsyä kyseiseen taltioon sen jälkeen kun
alaikäinen täyttää kahdeksantoista (18). Halutessaan jatkaa Taltionin käyttöä,
hänen tulee perustaa itsenäinen käyttäjätili.
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TIETOJESI LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
– Sen lisäksi mitä käyttöehdoissa sanotaan Tietojesi luovuttamisesta
Palveluntarjoajille, Tietojasi voidaan myös soveltuvan lainsäädännön sen
salliessa luovuttaa muille kolmansille tahoille tilasto-, tutkimus- ja muita
vastaavia tarkoituksia varten, mutta tällöin kuitenkin niin, että niistä
poistetaan nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja muut sinut henkilönä
yksilöivät tiedot siten ettei sinua voida tunnistaa. Annat suostumukseksi
Tietojesi käsittelyyn edellä tarkoitetun luovutettavan tiedon
muodostamiseksi.
– Hyvis-ICT Oy voi Järjestelmän kautta tai muutoin myös pyytää lupaa
luovuttaa Tietojasi muutoin kuin edellä sanotuilla tavoilla. Tällöin
suostumuksesi voi oikeuttaa laajempaan Tietojesi luovutukseen kuin yllä
selostettuihin.
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TIETOJESI KÄYTTÖ SEN JÄLKEEN KUN ET ENÄÄ KÄYTÄ TALTIONIA
– Voit milloin tahansa lopettaa Taltionin käytön poistamalla käyttäjätilisi
Taltionista. Poistettuasi käyttäjätilisi Taltionista, et enää voi käyttää
Taltionia, eivätkä kaikki Palvelut enää välttämättä toimi. Poistaessasi
käyttäjätilisi Taltionista Tietosi anonymisoidaan alla selostetulla tavalla, eikä
niitä enää voi palauttaa.
– Voit perustaa uuden Taltioni käyttäjätilin lopetettuasi Taltionin käytön.
Tietosi eivät siirry vanhasta käyttäjätilistäsi uuteen käyttäjätiliin.
– Poistaessasi käyttäjätilisi Taltionin tietosisällöstä poistetaan nimesi,
henkilötunnuksesi, osoitteesi ja muut vastaavat sinut henkilönä yksilöivät
tiedot niin, ettei sinua enää voida tunnistaa tiedoista. Näin anonymisoidut
tiedot arkistoidaan ja Hyvis-ICT Oy voi edelleen käyttää niitä näiden
käyttöehtojen mukaisesti esimerkiksi tilastollista tutkimusta varten.
– Teknisistä syistä Loppukäyttäjätietosi saattavat käyttäjätilisi sulkemisen
jälkeenkin tilapäisesti säilyä Hyvis-ICT Oy:n halussa tunnistettavassa
muodossa esimerkiksi varmuuskopioihin tallennettuina. Tällaiset varmuusja muut tekniset kopiot kuitenkin tuhotaan Hyvis-ICT Oy:n varmistus- ja
muiden käytäntöjen mukaisesti, eikä niitä säilytetä pysyvästi.
– Taltionin saadessa tiedon Loppukäyttäjän kuolemasta, tämän Tiedot
anonymisoidaan ja arkistoidaan edellä selostetuin tavoin.
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VASTUU TALTIONISTA, PALVELUISTA JA MUUSTA SISÄLLÖSTÄ
– Vaikka Hyvis-ICT Oy pyrkii pitämään Taltionin normaalisti käytettävissä,
se ei kuitenkaan missään tapauksessa vastaa siitä, että Taltioni olisi virheetön
tai häiriöttömästi käytettävissä. Taltioni tarjotaan ”sellaisena kuin se on” -ehdoin, eikä Hyvis-ICT Oy ota vastuuta sen toimivuudesta. Hyvis-ICT Oy ei
vastaa Taltionin mahdollisista virheistä tai häiriöistä seuraavista vahingoista.
– Hyvis-ICT Oy ei vastaa Taltioniin liitytetyistä Palveluista. Palveluntarjoajat
tarjoavat Palvelunsa sinulle omalla vastuullaan eikä Hyvis-ICT Oy ota mitään
vastuuta niiden ominaisuuksista, toiminnallisuuksista tai niiden keräämien
tietojen oikeellisuudesta. Palveluiden käyttöä koskee sinun ja Palveluntarjoajan välinen käyttöehtosopimus, jonka osapuoli Hyvis-ICT Oy ei ole.
– Palveluita saatetaan markkinoida ja tarjota Hyvis-ICT Oy:n ja Taltionin
kotisivuilla tai sen ylläpitämällä kauppapaikalla. Tämä ei kuitenkaan muuta
edellä sanottua Hyvis-ICT Oy:n vastuusta Palveluista, ellei pakottavasta
lainsäädännöstä muuta johdu.
– Joihinkin Taltionin osiin saattaa sisältyä myös muuta kolmansien
osapuolien laatimaa sisältöä tai linkkejä tällaiseen sisältöön. Hyvis-ICT Oy ei
vastaa tällaisestakaan kolmannen osapuolen sisällöstä, ellei pakottavasta
lainsäädännöstä muuta seuraa.
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MUUTOKSET TALTIONIIN
– Hyvis-ICT Oy varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia Taltionin sisältöön
ja toteutukseen tai kokonaan lakkauttaa Taltioni tai sen tietyn osan.
– Hyvis-ICT Oy pyrkii tiedottamaan olennaisista muutoksista tai
lakkautuksista etukäteen, mutta ei kuitenkaan ole velvollinen siihen.
– Huomaathan myös, että muutokset Taltioniin voivat tarkoittaa sitä, että
Taltioniin voidaan jatkossa tallentaa uusia tietotyyppejä. Muista siis aika
ajoin perehtyä kulloinkin voimassa olevaan tietosuojaselosteeseen. Tällaisia
uusia tietoja ei kuitenkaan käsitellä ennen kun olet antanut suostumuksesi
siihen esimerkiksi kyseisiä tietoja keräävän Palvelun kautta.
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IMMATERIAALIOIKEUDET
– Hyvis-ICT Oy tai sen lisenssiantajat omistavat kaikki tekijänoikeudet,
tavaramerkkioikeudet, ja muut immateriaalioikeudet Taltioniin, sen sisältöön
(näissä käyttöehdoissa selostetuin poikkeuksin), sekä niiden tuottamiseen
käytettyihin tietokoneohjelmistoihin.
– Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet itse mahdollisesti laatimaasi
tai muuten omistamaasi tekijän- tai muulla immateriaalioikeudella
suojattuun aineistoon jäävät sinulle. Lisäämällä aineistoa Taltioniin tai
muokkaamalla sitä, myönnät Hyvis-ICT Oy:lle maailmanlaajuisen ja
peruuttamattoman oikeuden käyttää kaikkea Taltioniin lisäämääsi aineistoa
Taltioniin tuottamista varten ja näiden käyttöehtojen edellyttämässä
laajuudessa.
– Mikäli Hyvis-ICT Oy:tä vastaan esitetään korvausvaatimus sen johdosta,
että Taltioniin lisäämäsi aineisto loukkaa kolmannen osapuolen
immateriaali- tai muita oikeuksia olet velvollinen hyvittämään Hyvis-ICT
Oy:lle kaikki tästä aiheutuneet kulut, mukaan lukien kohtuulliset
oikeudenkäynti- ja asianajokulut.
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VASTUUNRAJOITUS
– Hyvis-ICT Oy ei vastaa mistään välillisestä vahingosta, mukaan lukien
kaikki sellainen vahinko, joka aiheutuisi Tietojesi tai Taltioniin tallennetun
muun tiedon mahdollisesta tuhoutumisesta.
– Edellä selostettuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos Hyvis-ICT Oy:n
toiminta on ollut törkeän huolimatonta tai tahallista tai mikäli pakottavasta
lainsäädännöstä muuta johtuu.
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IRTISANOMINEN JA EHTOJEN MUUTOKSET
– Sekä sinä että Hyvis-ICT Oy voitte milloin tahansa irtisanoa nämä ehdot
ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Näiden ehtojen voimassaolon
päätyttyä sinulla ei enää ole oikeutta käyttää Taltionia.
– Voit myös lopettaa Taltionin käytön poistamalla käyttäjätilisi Taltionista.
Huomaathan, että tietoja voi jäädä Taltioniin kohdassa 6 selostetulla tavalla.
– Hyvis-ICT Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin.
Muuttaessaan käyttöehtoja Hyvis-ICT Oy ilmoittaa muutoksesta joko
Taltionissa, ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tai muulla vastaavalla
tavalla. Jatkamalla Taltionin käyttöä ehtomuutoksen voimaanastumisen
jälkeen sitoudut uusiin ehtoihin. Tarkista aika-ajoin kulloinkin
voimassaolevat käyttöehdot Taltionista.
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SOPIMUKSEN SIIRTO
– Hyvis-ICT Oy:n kanssa tehty näiden käyttöehtojen mukainen sopimus on
aina henkilökohtainen. Sinulla ei siis ole oikeutta siirtää sopimusta
kenellekään muulle.
– Hyvis-ICT Oy voi siirtää näiden käyttöehtojen mukaisen sopimuksen
kolmannelle osapuolelle osana sellaista liiketoimintasiirtoa, jolla
sopimukseen liittyvä liiketoiminta tai sen olennainen osa luovutetaan
kolmannelle.
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LAINVALINTA
– Taltioniin ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia kansainvälistä
lainvalintaa koskevista säännöistä ja periaatteista riippumatta.
– Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa
käräjäoikeudessa.
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YHTEYSTIEDOT
– Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat käyttää sinulle henkilötietolain
mukaan kuuluvia oikeuksia, kuten esimerkiksi tarkastusoikeuttasi,
pyydämme sinua olemaan yhteydessä meihin seuraavaan osoitteeseen:
kayttoehdot@taltioni.fi
– Huomaathan kuitenkin, että voit hallinnoida Tietojasi ja niiden käyttöä
myös suoraan Taltionin käyttöliittymän kautta.

