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Användningsvillkor för det gemensamma utrymmet i 
Tyyssija  
 
 
När användaren får rätt att använda det gemensamma utrymmet i Tyyssija förbinder sig 
hen att följa nedanstående villkor:  
 

- Utrymmet är avsett för hyresgästerna i Studentbyn öst och väst, Aitiopaikka, 
Nummenranta, Ikituuri och Tyyssija. 
 

- Användaren får inte med sin kod släppa in andra personer i utrymmet. 
 

- Dörrkoden är att jämställas med en nyckel och ska förvaras med särskild 
omsorg. 

 
- Koden är personlig och får inte under några som helst omständigheter lämnas 

över till en tredje part, tex. till ett matbud.  
 

- Koden slutar att fungera senast när hyresavtalet löper ut. 
 

- Den som använder utrymmet ser till att dörrarna till utrymmet är låsta och att 
låset eller dörren inte lämnas i sådan position att man utan kod eller nyckel kan 
komma in i utrymmet. 

 
- Utrymmet är öppet kl. 9.00-23.00. 

 
- Den som använder utrymmet förbinder sig att följa de instruktioner och 

ordningsregler som vid varje given tidpunkt gäller i utrymmet. 
 

- Den som använder utrymmet ser till att utrymmet hålls i prydligt skick och för 
själv ut sitt eget skräp.  

 
- Den som använder utrymmet ska inte med sitt beteende störa de övriga 

användarna, hyresgästerna eller dem som arbetar i Tyyssija. 
 

- Ifall den som använder utrymmet bryter mot dessa regler fråntas hen 
rättigheten att använda utrymmet och är skyldig att ersätta eventuella skador.  

 
- Utrymmet för gemensamt bryk TYS n` Chill använder ett elektroniskt låssystem. 

Passageinformationen som samlas in av systemet inkluderar 
nyckelidentifikationsuppgift, datum och klockslag. Passageinformationen 
används enbart för utredning av brott och vandalism i utrymmet samt för att 
utreda övriga missbruk av utrymmet. Nyckelregistrets registerbeskrivning finns 
tillgänglig på TYS´s webbplats https://tys.fi/sv/dataskydd  

https://tys.fi/sv/dataskydd
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