
	
PYKÄLÄ RY:N VALMENNUSKURSSIEN ILMOITTAUTUMISSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT 
	
Seuraavat käyttöehdot koskevat Pykälä ry:n valmennuskurssien ilmoittautumissivuston käyttöoikeuksia Suomessa. Niihin 
sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Avaamalla verkkosivuston hyväksyt käyttöehdot. Sivuston käyttö ei ole sallittu, jos et 
hyväksy ehtoja. 
 
Pykälä ry:n valmennuskurssien ilmoittautumissivuston pääasiallisena päivittäjänä toimii 
Pykälä ry 
Mannerheimintie 3 B, 5.krs 00100 Helsinki 
Y-tunnus 0288776-8 
 
Vastuurajoitus 
Pykälä ry ei takaa, että sivustoilla oleva tieto olisi aina täysin virheetöntä, ajantasaista, luotettavaa tai sisällöltään täydellistä. 
Emme ota vastuuta siitä, mikäli sivuilla olevaa tieto ei ole ajantasaista. Pykälä ry:llä on oikeus muuttaa sivustoilla olevaa tietoa 
koska tahansa ja ilman ennakkovaroitusta.  
Pykälä ry ei takaa, että sivusto on aina saatavilla tai että se toimii ongelmitta. Pykälä ry pidättää itselleen oikeuden koska 
tahansa estää pääsyn verkkosivuilleen. Pykälä ry ei ota vastuuta välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat 
sivustojen tai muiden sähköisten palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä ja niihin liittyvistä vahingoista. 
Käytät sivustoja omasta tahdostasi, ja otat vastuun mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat verkkosivustojen 
selaamisesta. Pykälä ry:tä, sen lisenssinantajaa, yhteistyöyritystä tai työntekijää ei voi pitää vastuullisena minkäänlaisista 
vahingoista tai kustannuksista, joita verkkosivun tai sivulla olevien tietojen ja ohjelmien käyttäminen tai hyödyntäminen 
mahdollisesti aiheuttaa. 
Pykälä ry ei ole vastuussa tietokoneesi asianmukaisesta suojauksesta. Pykälä ry ei ota vastuuta siitä, että tietokoneellesi saattaa 
sivustojen kautta siirtyä viruksia tai haittaohjelmia. 
Linkitys Pykälä ry:n verkkosivuille on sallittua hyviä tapoja noudattaen ja ilman, että Pykälä ry:n mainetta vahingoitetaan 
millään tavoin. Linkitys ei saa luoda mielikuvaa Pykälä ry:n yhteistyöstä ulkopuolisen tahon kanssa, jos yhteistyöstä ei ole 
erikseen sovittu.  
 
Tekijänoikeus 
Mitään verkkosivuston tietoja ei saa muokata, käyttää, esittää, siirtää tai muulla tavoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa. 
Verkkosivuston tiedoista ei saa poistaa mitään niissä olevia tekijänoikeustietoja tai vastaavia omistusoikeutta ilmaisevia 
ilmoituksia. 
Pykälä ry:n verkkosivuston tahallinen väärinkäyttö esim. kohdistamalla niihin haitta- tai tuholaisohjelmia (virukset, 
troijalaiset, madot ja kaikki muu ilkivalta, kuten luvaton tunkeutuminen ja palvelunestohyökkäys) on kiellettyä ja lainvastaista. 
Tiedot tällaisesta toiminnasta ilmoitetaan viranomaisille. 
 
Tallennettu tieto 
Pykälä ry ei myy ulkopuolisille verkkosivustoilta keräämäänsä tietoa eikä anna kerättyä tietoa mainostajien tai kolmansien 
osapuolien omaan käyttöön. 
 
Yksityisyydensuojalauseke 
Pykälä ry toimii kaikkien sovellettavien kansallisten tietosuojalakien mukaisesti, jotka säätelevät yksityishenkilöihin liittyvien 
tietojen keruuta ja käyttöä. Lue lisää Pykälä ry:n rekisteriselosteesta. 
  
Muuta 
Nämä käyttöehdot sitovat verkkosivuston käyttäjiä. Pykälä ry:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja ja päivittää tätä ohjeistustaan 
taikka sivuilla olevaa tietoa ilman erillistä ilmoitusta, jonka vuoksi käyttäjien on suositeltavaa tarkistaa voimassa olevat 
käyttöehdot riittävän usein. Minkä tahansa tässä ilmoituksessa olevan termin tai ehdon toteaminen laittomaksi, 
pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi ei vaikuta muihin ehtoihin. 
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