
Multimentor Toolkit käyttöehdot 
 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Multimentor Toolkit - sovelluksen (“Sovellus”) käyttöön.  
 
Käyttöoikeuden Sovellukseen antaa joko suoraan Multimentor Oy ("Multimentor), tai Multimentorin valtuuttama palvelutoimittaja tai 
käyttöoikeuden jakelija, joista käytetään tässä nimeä ”Toimittaja”. Toimittaja takaa vain, että sillä on tarvittavat oikeudet Multimentorilta 
sallia Sovelluksen käyttö tai jakaa käyttöoikeuksia siihen. Sovelluksen käyttöoikeuteen liittyvä lisenssointisopimussuhde syntyy 
yksinomaan Multimentorin ja käyttöoikeuden saavan organisaation välille.  
 
ÄLÄ KÄYTÄ SOVELLUSTA, MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA. 

Pääsy Sovellukseen ja Turvallisuusasiat 

 
Sovellukseen pääsee internetin kautta. Multimentor tai Toimittaja eivät ole vastuussa, mikäli Sovellusta ei voi käyttää internet-palvelujen 
puuttumisen vuoksi, tietoliikennekatkoksen tai muiden vastaavien syiden vuoksi. 
 
Käyttäjän tulee kirjautua Sovellukseen Multimentorin tai Toimittajan määrittelemällä tavalla, kuten henkilökohtaisella tunnuksella ja 
salasanalla. Verkkoyhteys Sovellukseen tulee salata asianmukaisesti. Käyttäjä ja hänen organisaationsa ovat vastuussa 
tietoliikenneyhteyksistä Sovellukseen. Käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia ja niitä ei saa jakaa käyttäjien kesken. Tunnukset ja 
salasanat on säilytettävä turvassa ja pidettävä salaisina. 

Käyttörajoitukset 

Käyttäjällä ei ole oikeutta suoraan tai epäsuorasti purkaa, tai muutoin pyrkiä löytämään Sovelluksen lähdekoodia tai sen taustalla olevia 
ideoita tai algoritmeja, eikä kopioida, muuttaa, kääntää tai edelleen kehittää Sovellusta, vuokrata, jaella, myydä, siirtää tai muutoin 
siirtää oikeuksia Sovellukseen tai poistaa mitään omistukseen ja oikeuksiin liittyviä huomautuksia tai ilmoituksia Sovelluksesta. 
Sovellusta ei saa käyttää palvelun toimittamiseksi ulkopuoliselle tai muutoin kolmannen osapuolen hyväksi ilman erillistä sopimusta 
Multimentorin kanssa. 
 
Sovellus on tarkoitettu käytettäväksi internet -selaimen kautta. Sovellukseen ei saa suoraan tai epäsuoraan yhdistää mitään muuta 
ohjelmistoa. 
 
Sovellusta saa käyttää vain laillisesti sille määriteltyyn tarkoitukseen.  
 
Yllä oleva rajoitus koskee myös kolmatta osapuolta, joka tekee jotain yllä kuvattuja toimenpiteitä käyttäjän tai käyttäjän organisaation 
puolesta tai sen toimeksiannosta. 

Luottamuksellisuus 

Mitään Sovellukseen liittyvää siihen sisältyvää luottamuksellista tietoa, olipa se missä muodossa tahansa, ei saa luovuttaa kolmannelle 
osapuolelle eikä sitä saa käyttää mihinkään tarkoitukseen varmistumatta alkuperäiseltä tiedon haltijalta ja sen luovuttajalta siitä, että 
kyseiseen käyttöön on oikeus. 

Vastuunrajoitus 

Toimittaja tai Multimentor eivät missään olosuhteissa vastaa käyttäjälle tai käyttäjän organisaatiolle mistään epäsuorista vahingoista tai 
kustannuksista, mukaan lukien, mutta niihin rajoittamatta, liiketoiminnan keskeytyksestä, menetyksestä, saamatta jääneestä 
liikevoitosta, liikevaihdosta tai säästöstä, menetetystä maineesta tai menetetystä tiedosta. Multimentorin kumulatiivinen kokonaisvastuu 
tähän sopimukseen, Sovellukseen tai sen käyttöön liittyen rajoittuu kaikissa tilanteissa Sovelluksen käytöstä maksettavaan yhden (1) 
kuukauden lisenssimaksua vastaavaan summaan, mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. 

Sovelluksen turvallinen käyttö 

HUOM! Nämä ohjeet korostavat joitakin tyypillisimpiä tilanteita koskien turvallisuutta ja luottamuksellisuutta Sovelluksen käytön 
yhteydessä. Luettelo ei ole kattava. 
 

• Varmista että kirjaudut ulos Sovelluksesta, kun olet päättänyt työskentelyn sovelluksessa. 

• Käytä salasanoja, jotka eivät ole itsestään selviä. Sovellus ohjaa vahvan salasanan luomisessa. 

• Lataa ja tallenna tietoa Sovellukseen ja Sovelluksesta vain tietoturvallisella tavalla. 

• Estä oikeudeton pääsy Sovelluksesta lataamaasi tietoon. 

• Estä muita saamasta Sovellukseen liittyviä henkilökohtaisia ja suojattuja tietojasi, kuten salasanoja, käyttäjätunnuksia ja palvelun 
yksityiskohtia. 

 
Mikäli tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä Toimittajaan tai Multimentoriin 
 

Irtisanominen tai purkaminen 

Käyttäjä voi irtisanoa ehdot ilmoittamalla siitä kirjallisesti Multimentorille. Käyttäjällä on oikeus pyytää Multimentorilta tietojensa 
poistamista palvelusta. 

 
 


