Användarvillkor
Dessa användarvillkor innefattar de allmänna villkoren gällande
användningen av Studentbystiftelsen i Åbos (nedan "TYS") www-sidor
på adressen www.tys.fi och tjänsterna som de innefattar (nedan
"hemsida och tjänster") som användaren förbinder sig till att följa vid
användning av hemsidorna och tjänsterna.
TYS har när som helst rätt att ändra innehållet på hemsidan och
tjänsterna och tillgången till dem eller att avbryta publiceringen av
hemsidan och erbjudandet av tjänsterna däri antingen tillfälligt eller
permanent. TYS har även rätt att när som helst ändra dessa
användarvillkor.
Immateriella rättigheter
Allt material som publiceras på hemsidan och i tjänsterna är TYS
egendom som skyddas av varumärkesrätten, upphovsrätten och/eller
övriga immateriella rättigheter, med undantag av tjänster, såsom
karttjänster, som producerats eller eventuellt bifogats till hemsidan av
tredje part. TYS förbehåller sig alla rättigheter till materialet som
publiceras på hemsidan och i tjänsterna däri.
Man får bläddra och ta kopior genom utskrift eller genom att ladda ner
en fil till datorn av materialet som publiceras på hemsidan och i
tjänsterna. Materialet får dock endast användas för ickevinstgivande
och personligt ändamål. Kopiorna eller en del av dem får inte säljas
eller delas elektroniskt eller som papperskopior för kommersiellt bruk
och inte heller ändra eller koppla till annat material eller andra wwwsidor. Pressmeddelanden får publiceras i media under förutsättning att
källan anges.
Ansvarsbegränsning
Hemsidan och tjänsterna levereras "som sådana". TYS gör sitt bästa
för att hemsidan och tjänsterna ska vara tillgängliga och att de kan
användas utan avbrott och felfritt och att materialet och informationen
i dem är aktuell och riktig. TYS ansvarar dock inte för tillgängligheten
till hemsidan och tjänsterna, avbrott eller felaktighet i användningen
eller om dess material och information orsakar direkta, indirekta,
slumpmässiga, särskilda eller indirekta skador, förlust av affärsvinst
eller avbrott i affärsverksamheten trots att TYS fått meddelande om
sådan eventuell skada.
Hemsidan och tjänsterna kan innehålla länkar till www-sidor och
tjänster däri som upprätthålls av utomstående instanser (t.ex.
karttjänst). Dylika länkar är tjänster som enbart erbjuds användarna

och TYS ansvarar inte för dessa hemsidor, hemsidornas innehåll eller
innehållets riktighet och inte heller för lagligheten gällande
registreringen av personuppgifterna som insamlats på ifrågavarande
hemsidor.
Behandling av personuppgifter (dataskydd)
TYS www-sidor kan innehålla tjänster som förutsätter behandling av
personuppgifter. Personuppgifterna insamlas i huvudsak från kunden
själv samt bl.a. Suomen Asiakastieto Oy:s kredituppgiftsregister och
Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.
Personuppgifterna används bl.a. för skötseln av kundförhållanden,
kundnöjdhetsenkäter och övriga enkäter samt kundkommunikationen.
De insamlade personuppgifterna är en del av TYS personregister.
Tilläggsuppgifter om användningen av personuppgifterna och TYS
registerbeskrivning gällande personregistren finns på adressen
www.tys.fi/tietosuoja.
Kontaktpunkten i enlighet med 190 § i informationssamhällsbalken
Studentbystiftelsen i Åbo
Studentbyn 12 A
20540 Åbo
Tel. (02) 2750 200
tietosuoja@tys.fi

