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Feedback Oy, Vanha Helsingintie 18, 3. krs, 00700 Helsinki, FINLAND, Y-tunnus: 0893204-8, Kotipaikka: Helsinki, www.feedback.fi

SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT

Feedback Oy:n ylläpitämiin, osoitteessa www.feedback.fi sijaitseviin internetsivuihin ja IDport-tilausportaaliin (jäljempänä “Sivut”) sovelletaan näitä käyttöehtoja. 

Sivujen käyttäjä (jäljempänä “Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan ehtoja avaamalla jonkin Feedback Oy:n verkkopalvelun Sivun. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli 

Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan.

Työelämän yksityisyyden suojasta annetun lain mukaan työnantajalla (asiakasyrityksellä) on velvollisuus suojata työntekijöidensä yksityisyyden suojaan kuuluvia 

tietoja. Asiakasyrityksen vastuulla on huolehtia siitä, että vain sellaiset henkilöt, joiden tehtävien hoidon kannalta on tarpeen nähdä henkilökunnan tietoja, näkevät 

nuo tiedot. Tämän vuoksi edellytämme, että Asiakasyritys nimeää yhden Valtuutetun Tilaajahenkilön, jonka työtehtävien hoitoon kuuluu muutoinkin käsitellä hen-

kilökunnan tietoja. Asiakas on reskiterinpitäjä ja Feedback Oy on tietojen käsittelijä/toimeksisaaja . 

Asiakas vastaa Feedback Oy:n luovuttamien käyttäjätunnusten ja salasanojen asianmukaisesta säilyttämisesta ja käyttämisestä. Asiakas sitoutuu toimitamaan 

Feedback Oy:lle viipymättä tiedon käytöstä poistuneista tilausportaalin käyttäjätunnuksista tunnuksen sulkemista varten. Jos ilmoitusta ei saavu Feedback Oy:lle, 

vapautuu Feedback Oy kaikista tietoturvaan liittyvistä vastuista ja velvoitteista. Asiakkaan tilaajahenkilö vastaa tilausportaaliimme kirjaamiensa tietojen oikeel-

lisuudesta ja laadusta.

ID-korttien ja muiden tuotteiden, joissa käsitellään henkilön tietoja, tilaaminen tapahtuu vain IDport-tilausportaalimme kautta. Jos asiakas toimittaa tilauksen jollain 

muulla tavalla (ei koske ensimäistä toimitusta eli ns peruserää joka toimitetaan erikseen sovitulla tietoturvallisella tavalla e.g. FILR-palvelumme kautta), toimitta-

jalla on oikeus veloittaa hinnaston mukainen työveloitus tietojen käsittelyyn menneen ajan mukaisesti. Koska tilaus ei tällöin tapahdu EU: tietosuojalainsäädännön 

mukaisesti turvallisimmalla tavalla, jonka toimittaja voi tarjota, vapautuu toimittaja kaikista tietoturvaan ja tilaukseen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja mahdollisis-

ta virheistä. Vastuu on täysin asiakkaalla.

Asiakasyritys huolehtii siitä, että se käsittelee henkilötietoja Feedback Oy:n asiakasportaalissa sekä muissa tilausmedioissa (kuten Excel-lomakkeet, sähköpos-

tit tms.) kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Vastuu henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta on yksinomaan 

asiakasyrityksellä. Tilausportaalissa olevat tiedot ja niiden siirtäminen Feedback Oy:n tuotantoon tapahtuu SSL-salattuna sivuston valmistajan toimesta. Asiakkaan 

tilausportaaliimme syöttämät henkilötiedot tuhotaan automaattisesti 7 päivän kuluttua tilaamisesta.

Feedback Oy:n verkkopalvelun Sivut sisältävät tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua materiaalia. Verkkopalvelu itsessään on 

suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti näissä käyttöehdoissa myönnetä, 

pidätetään. Käyttäjällä ei siten ole oikeutta tallentaa, kopioida, levittää, näyttää julkisesti tai muuten kaupallisesti hyödyntää Sivuja tai niiden osia missään muodos-

sa ilman Feedback Oy:n antamaa kirjallista suostumusta.

Feedback Oy:n verkkopalvelun Sivut toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Feedback Oy ei takaa sitä, että Sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. 

Feedback Oy ei anna mitään takuuta Sivujen saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarko-

itukseen. Feedback Oy ei siten vastaa tarjotun verkkopalvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai menetyksistä. 

Feedback Oy ja muut sisällöntuottajat pidättävät itselleen oikeuden tehdä Sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

Käyttäjällä voi olla Sivujen kautta pääsy muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin sivuihin, palveluihin tai sisältöön, jonka käyttäminen saattaa 

edellyttää erillisten käyttöehtojen tai sopimusten hyväksymistä. Feedback Oy ei ota minkäänlaista vastuuta niiden Sivujen sisällöstä, joihin on linkkiyhteys Feedback 

Oy:n verkkopalvelun sivujen kautta ja/tai jotka on tehty jonkun muun kuin Feedback Oy:n toimesta. Feedback Oy ei vastaa Käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä.

Feedback Oy käyttää evästeitä tällä Sivustolla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa kiintolevyllesi. Evästeet sisältävät tietoja, joita voi lukea 

siihen verkkoalueeseen kuuluva verkkopalvelin, joka loi evästeen sinulle. Feedback Oy saattaa sijoittaa Sivustoonsa myös kolmansien osapuolien evästeitä, joiden 

avulla voidaan laatia tilastoja. Feedback Oy kieltää kolmansia osapuolia selvittämästä käyttäjien henkilötietoja Sivustonsa evästeiden avulla. Käyttäjä voi joko hyväk-

syä tai torjua evästeet. Mikäli Käyttäjä ei torju evästeitä, Käyttäjä on hyväksynyt niiden käytön. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, 

mutta yleensä voit muokata selaimesi asetuksia halutessasi torjua evästeet. Evästeiden torjuminen voi aiheuttaa Sivujen tai niiden osan toimimattomuuden.

Feedback Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
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