
 
TAMPERE BUSINESS COMMUNITY -VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 
 
1 YLEISTÄ 
1.1 Näitä Tampere Business Community -verkkopalvelun ehtoja ja määräyksiä (jäljempänä “Käyttöehdot”) 

sovelletaan Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n, Y-tunnus 
2252888-5, (jäljempänä “Business Tampere”) tarjoamaan Tampere Business Community -
verkkopalveluun (jäljempänä “Palvelu”). Palvelu sijaitsee osoitteesta 
www.tamperebusinesscommunity.com.  

 
1.2 Ennen Palvelun käyttämistä tulee käyttäjän rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi (jäljempänä ”Käyttäjä”). 

Palveluun rekisteröityvä Käyttäjä vakuuttaa rekisteröinnin yhteydessä tutustuneensa huolellisesti näihin 
Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Käyttäjä sitoutuu tarkastamaan mahdolliset 
muutokset näihin Käyttöehtoihin jokaisella Palvelun käyttökerrallaan sekä noudattamaan näitä 
mahdollisia muutoksia välittömästi niiden voimaantullessa. Kulloinkin voimassaolevat Palvelun 
Käyttöehdot ovat osoitteesta www.tamperebusinesscommunity.com.  

 
1.3 Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja. Palvelun käytön 

aloittaminen katsotaan myös Käyttöehtojen hyväksymiseksi. 
 
1.4 Näiden Käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Business Tampereen kulloinkin 

mahdollisesti erikseen antamia ja/tai Palvelun yhteydessä ilmoittamia Palvelun käyttöön liittyviä erillisiä 
ehtoja ja määräyksiä samoin kuin Business Tampereen ja Käyttäjän välillä mahdollisesti erikseen 
kirjallisesti sovittuja erillisiä ehtoja ja määräyksiä. 

 
2 REKISTERÖITYMINEN JA RAJOITETTU PALVELUN KÄYTTÖOIKEUS 
2.1 REKISTERÖITYMINEN. Palvelun käyttämisen edellytyksenä on, että Käyttäjä rekisteröityy Palvelun 

käyttäjäksi. Palveluun rekisteröityvän luonnollisen henkilön tulee olla oikeustoimikelpoinen ja vähintään 
kahdeksantoista (18) vuotta. Palveluun rekisteröityminen voi edellyttää Käyttäjältä vahvaa sähköistä 
tunnistautumista Palvelun sisällöstä riippuen. Palveluun rekisteröityvän oikeushenkilön osalta sen 
edustajalla tulee olla kelpoisuus päättää kyseisen oikeushenkilön puolesta Palveluun rekisteröimisestä ja 
muista siihen liittyvistä asioista. Rekisteröitymisen jälkeen Palvelun Käyttäjällä on rajoitettu käyttöoikeus 
käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjän tulee antaa 
kulloinkin vaaditut erikseen pyydetyt tiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”). Käyttäjä sitoutuu pitämään 
antamansa Käyttäjätiedot ajan tasalla. Kullakin Käyttäjällä voi olla vain yksi (1) käyttöoikeus voimassa. 

 
2.2 RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS PALVELUUN. Käyttäjä saa Palvelun voimassaoloajaksi omaa sisäistä 

toimintaansa koskevan rajoitetun ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjällä ei ole 
oikeutta siirtää tai muutoin luovuttaa käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle. Palvelun Käyttäjällä ei 
ole oikeutta levittää, kopioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää ja/tai käyttää Palvelua, mukaan 
lukien, mutta ei rajoittaen, siihen sisältyviä aineistoja, materiaaleja ja/tai tietoja taikka Palvelun kautta 
vastaanottamiaan aineistoja, materiaaleja ja/tai tietoja taikka niiden osia muutoin kuin näiden 
Käyttöehtojen sallimissa rajoissa. Käyttäjän on Business Tampereen valinnan mukaan Palvelun käytön 
tai käyttöoikeuden päättyessä lopetettava Palvelun käyttö kokonaisuudessaan. 

 
2.3 KÄYTTÄJÄKOHTAISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUS. Käyttäjä luovuttaa Käyttäjäkohtaisiin 

Aineistoihin Business Tampereelle ja muille Palvelun Käyttäjille, joille Käyttäjä on antanut Palvelun 
yhteydessä suostumuksensa, ei-yksinomaisen oikeuden maksutta käyttää Käyttäjäkohtaisia Aineistoja 
heidän omassa sisäisessä toiminnassaan. Tämän käyttöoikeuden nojalla Business Tampereella ja 
edellä tarkoitetulla muulla Käyttäjällä on oikeus kopioida Käyttäjäkohtaista Aineistoa sekä tehdä niihin 
muutoksia samoin kuin käyttää niitä pohjana jatkotyölle. Käyttäjäkohtaisia Aineistoja ei kuitenkaan saa 
luovuttaa kenellekään kolmannelle taholle muutoin kuin edellä tässä mainittua tarkoitusta varten. Näin 
ollen Business Tampereella on oikeus luovuttaa Käyttäjäkohtaisia Aineistoja Palvelun sellaiselle toiselle 
Käyttäjälle, jolle Kyseinen Käyttäjä on antanut suostumuksensa näiden tietojen luovuttamiseen Palvelun 
käytön yhteydessä. 

 
2.4 MAKSULLISET PALVELUT. Palvelu voi sisältää myös maksullisia palveluita (jäljempänä “Maksullinen 

Palvelu”). Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kulloinkin kysymyksessä olevan Palvelun 
yhteydessä. Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan 
suorittamista. Maksullinen Palvelu voi olla myös Business Tampereen tai sen kumppanin esittämien 
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erillisten ehtojen ja määräysten alainen. Business Tampereella tai sen kumppanilla on niin halutessaan 
oikeus muuttaa Palvelun hintaa sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi ja/tai toisinpäin. 
Kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat nähtävissä Palvelun yhteydessä. Mikäli hintoihin tulee muutoksia, 
niistä tiedotetaan seitsemän (7) päivää etukäteen Käyttäjälle lähetettävällä sähköpostilla tai Palvelun 
yhteydessä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Palvelun hintojen muuttamista, Käyttäjällä on oikeus irtisanoa 
Palvelu päättymään välittömin seuraamuksin ilmoittamalla Business Tampereelle kirjallisesti tai Palvelun 
yhteydessä Business Tampereen tai sen kumppanin kulloinkin erikseen osoittamalla tavalla. Käyttäjän 
on käytettävä tässä mainittua irtisanomisoikeuttaan neljäntoista (14) päivän kuluessa saatuaan tiedon 
hintojen korottamisesta uhalla, että muutoin oikeus Palvelun irtisanomiseen tämän perusteella raukeaa. 
Käyttäjän irtisanoessa Palvelun tämän kohdan perusteella noudatetaan ennen hintojen korottamista 
olevia hintoja Palvelun päättymiseen saakka. Käyttäjä on kuitenkin velvollinen suorittamaan 
mahdollisesti avoinna olevat maksut Palvelusta sopimuksen päättyessä. 

 
3 KÄYTTÄJÄN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
3.1 Käyttäjän Palveluun liittyvä käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa 

ja/tai muutoin ilmaista kenellekään kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta 
käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan ja/tai käyttäjätunnuksen joutuessa 
ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Business Tampereelle. 

 
3.2 Sikäli kuin Käyttäjä toimittaa Palveluun Käyttäjäkohtaisia Aineistoja, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on 

kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet toimittamiinsa Käyttäjäkohtaisiin Aineistoihin sekä että niitä 
voidaan käyttää näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Business Tampereella on oikeus poistaa näkyvistä 
sellainen Käyttäjäkohtainen Aineisto, joka loukkaa ja/tai jonka epäillään loukkaavan kolmannen 
osapuolen tekijän- ja/tai muita immateriaalioikeuksia. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei Käyttäjä lähetä, välitä 
ja/tai tallenna Palveluun ja/tai sen kautta Käyttäjäkohtaisia Aineistoja, joka on hyvän tavan ja/tai 
lainsäädännön vastaisia. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä ja/tai tallentamatta 
Palveluun ja/tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden ja/tai muun immateriaalioikeuden 
suojaamaa aineistoa ja/tai materiaalia, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa 
sekä edellyttäen että näitä aineistoja ja/tai materiaaleja voidaan käyttää näiden Käyttöehtojen 
mukaisesti. Tällaisesta aineistoista ja/tai materiaaleista käytetään muualla näissä Käyttöehdoissa myös 
määritelmää Käyttäjäkohtainen Aineisto. 

 
3.3 Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, 

yhteyksien ja/tai ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. 
Käyttäjä vastaa siitä, ettei Käyttäjän käyttämänsä laitteet, yhteydet ja/tai ohjelmistot aiheuta haittaa 
Palvelulle ja/tai Palvelun muille käyttäjille. 

 
3.4 Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua (i) lainvastaisiin, sopimattomiin tai Palvelun käyttötarkoituksen vastaisiin 

toimiin; (ii) toimintaan, jonka tarkoituksena on keskeyttää Palvelun toiminta, vaikeuttaa toisten käyttäjien 
mahdollisuutta käyttää Palvelua tai muutoin häiritä Palvelun toimintaa; (iii) muunlaiseen väärien tietojen 
antamiseen. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Business Tampereelle ja Palvelun muille Käyttäjille 
aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti, jotka aiheutuvat heille Palveluun liittyvistä kyseisen Käyttäjän 
väärinkäytöksistä taikka lainsäädännön ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnasta. 

 
4 BUSINESS TAMPEREEN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
4.1 Business Tampere tarjoaa Palvelun sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin se on saatavilla -ehdoilla. 

Business Tampere pyrkii varmistamaan Palvelun olevan käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia 
vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa. Business Tampereella on oikeus ottaa Palvelu tai sen 
osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, 
järjestelmän liiallisen kuormituksen ja/tai muun vastaavan syyn vuoksi. Business Tampere pyrkii 
tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista 
Käyttäjälle etukäteen Palvelun yhteydessä. Business Tampere voi milloin tahansa Palvelun tehdä 
Palvelun sisältöön ja ominaisuuksiin muutoksia, lisäyksiä ja poistoja siitä erikseen ilmoittamatta taikka 
lopettaa Palvelun tuottamisen kokonaan. 

 
4.2 Business Tampere ei anna mitään sitoumusta tai takuuta Palvelun toiminnasta ja/tai ominaisuuksista 

eikä siten sitoudu siihen, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Business Tampere ei 
myöskään vastaa Palvelun sisällöstä ja/tai sen oikeellisuudesta. Business Tampere ei näin ollen vastaa 
esimerkiksi Käyttäjiin liittyvien aineistojen, materiaalien ja/tai tietojen oikeellisuudesta. 

 



4.3 Business Tampere ei toimi työnvälittäjä ja/tai muiden palveluiden välittäjänä eikä siten ole myöskään 
sopimusosapuoli Palvelun Käyttäjien keskenään mahdolliset tekemien sopimusten ja/tai muiden 
sitoumusten välillä. Mahdolliset sitoumukset ja sopimukset Palvelun Käyttäjien välillä tehdään 
asianomaisten palvelun Käyttäjien kesken ja mahdolliset oikeudet ja vastuut ovat näiden Palvelun 
Käyttäjien välisiä. Business Tampere ei siten ole myöskään vastuussa mistään suorista tai epäsuorista 
kuluista ja/tai vahingoista, joita virheelliset ja/tai puutteelliset Käyttäjiin liittyvät aineistot, materiaalit ja/tai 
tiedot mahdollisesti aiheuttavat muille Käyttäjille ja/tai kolmansille osapuolille. 

 
4.4 Business Tampereella on halutessaan oikeus poistaa Palvelusta ja/tai muutoin estää pääsy Palveluun 

valintansa mukaan joko määräajaksi tai kokonaan sellaiselta Palvelun Käyttäjältä, joka on rikkonut näitä 
Käyttöehtoja. Business Tampereella on myös oikeus poistaa Palvelusta sellainen Käyttäjäkohtainen 
Aineisto, joka Business Tampereen näkemyksen mukaan on lainsäädännön ja/tai hyvän tavan vastainen 
taikka muutoin sopimaton, virheellinen, haitallinen ja/tai vahingollinen. 

 
5 IMMATERIAALIOIKEUDET 
5.1 PALVELU. Tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyviin kaikkiin 

ohjelmistoihin ja muihin aineistoihin, materiaaleihin ja tietoihin sekä niiden uusiin versioihin, päivityksiin, 
lisäyksiin ja muihin muutoksiin kuuluvat kokonaisuudessaan Business Tampereelle ja/tai kolmannelle 
osapuolelle. Palvelun käyttö ei anna Käyttäjälle mitään immateriaali- tai muita oikeuksia Palveluun, 
mihinkään Palvelussa olevaan tietoon tai sisältöön.  

 
5.2 KÄYTTÄJÄKOHTAISET AINEISTO. Tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet Käyttäjän 

itsensä luomiin aineistoihin ja materiaaleihin (”Käyttäjäkohtaiset Aineisto”) kuuluvat Käyttäjälle itselleen, 
ellei niiden siirtymisestä Business Tampereelle ja/tai muulle taholle ole erikseen sovittu. Käyttäjä takaa, 
että Käyttäjällä on oikeus sisällyttää nämä Käyttäjäkohtaiset Aineistot Palveluun näiden Käyttöehtojen 
mukaisesti ja että Business Tampereella ja muilla Käyttäjillä on oikeus käyttää Käyttäjäkohtaisia 
Aineistoja näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä on Business Tampereen vaatimuksesta velvollinen 
puolustamaan kustannuksellaan Business Tamperetta ja/tai muuta Käyttäjää vastaan nostetuissa 
kanteissa, joissa väitetään, että Käyttäjän Palveluun Käyttäjäkohtainen Aineisto loukkaa 
immateriaalioikeuksia tai liikesalaisuuksia. Käyttäjä vastaa oikeudenkäynnissä maksettavaksi tuomittujen 
korvausten maksamisesta samoin kuin muista aiheutuneista kuluista ja kustannuksista Business 
Tampereelle ja/tai muulle Käyttäjälle. Käyttäjäkohtaisella Aineistoilla tarkoitetaan kaikkia Käyttäjän 
Palveluun syöttämiä aineistoja, materiaaleja ja/tai tietoja. 

 
5.3 PALAUTE. Jos käyttäjä antaa palautetta (“Palaute”) Palvelusta, käyttäjä luovuttaa Business Tampereelle 

tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti seuraavat rajoittamattomat, maailmanlaajuiset ja rojaltivapaat, 
päättymättömät ja peruuttamattomat oikeudet: (i) käyttää, kopioida, muokata Palautetta ja siten luoda 
johdannaistuotteita sen pohjalta, (ii) valmistaa, valmistuttaa, käyttää, myydä, vuokrata tai muulla tavoin 
tuottaa tuotteita ja/tai ylläpitää palveluja, joissa laitetaan käytäntöön Palautetta (tai osia siitä) tai muulla 
tavoin hyödyntäen Palautetta, sekä (iii) muulla tavoin ilmaista tai tarjota palveluja kolmannelle 
osapuolelle koskien Palautetta. 

 
6 TIETOSUOJA/HENKILÖTIEDOT 
6.1 Business Tampere kerää Käyttäjän tilausta ja Palvelun käyttöä koskevia henkilötietoja, joita Business 

Tampere tarvitsee Palveluun tarjoamiseksi Asiakkaalle ja muihin Business Tampereen 
tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimet ja yhteystiedot. 
Business Tampere käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä tietosuojaselosteen mukaisesti. 

 
6.2 Business Tampereella on oikeus luovuttaa Käyttäjiä koskevia tietoja viranomaisille, sikäli kuin 

lainsäädäntö ja/tai muut mahdolliset määräykset ja päätökset edellyttävät tietojen luovuttamista. Lisäksi 
Business Tampereella on oikeus luovuttaa Käyttäjiä koskevia tietoja näiden Käyttöehtojen mukaisesti 
ja/tai Käyttäjän suostumuksella. 

 
6.3 Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi Käyttäjän tietokoneelle saatetaan siirtää ns. evästeitä (cookies). 

Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten Palvelua käytetään. Näiden tietojen avulla Palvelua kehitetään 
edelleen. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäisiä Käyttäjiä. 

 
6.4 Kaikki kerätyt henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä käytetään ainoastaan kulloinkin 

voimassaolevien Palveluun liittyvien Käyttöehtojen ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Palveluun liittyvä 
tietosuojaseloste on nähtävissä Business Tampereen verkkosivulla osoitteessa 



https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/tietosuojaseloste/. Business Tampere pyrkii teknisin 
toimenpitein estämään ja minimoimaan uhat koskien luvatonta pääsyä Palvelussa oleviin tietoihin, niiden 
väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta. Tosin mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen 
järjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan. Siten tietojen toimittamiseen ja käsittelyyn liittyy aina riskejä 
riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään. 

 
7 VOIMASSAOLO 
7.1 Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan välittömästi, kun Käyttäjä on ne hyväksynyt tai ryhtyy käyttämään 

Palvelua, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin edellyttäen kuitenkin, että Business Tampere 
myös hyväksyy näissä molemmissa tilanteissa Käyttäjän Palvelun Käyttäjäksi. Mikäli Business Tampere 
ei hyväksy Käyttäjää Palvelun Käyttäjäksi, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua miltään osin. 

 
7.2 Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua toistaiseksi, ellei Palvelun Käyttäjän ja Business Tampereen 

välillä ole erikseen toisin sovittu määräaikaisesta käyttöoikeudesta. Business Tampereella on 
halutessaan oikeus irtisanoa Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua välittömin seuraamuksin ilmoittamalla 
siitä sähköpostitse tai Palvelun yhteydessä Käyttäjälle. Business Tampereen irtisanomisilmoitus 
katsotaan tulleen Käyttäjän tietoon, kun sähköposti lähetetty Käyttäjälle tai ilmoitus on julkaistu Palvelun 
yhteydessä Käyttäjälle ja Käyttäjä seuraavan kerran rekisteröityy Palveluun. Käyttäjällä on oikeus 
irtisanoa Palvelu ilmoittamalla siitä kirjallisesti Business Tampereelle. Käyttäjän irtisanomisilmoitus 
katsotaan tulleen voimaan, kun ilmoitus on tullut Business Tampereen tietoon, ellei muuta ole sovittu. 
Käyttäjän on kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki mahdollisesti avoinna olevat maksut Palvelun 
päättymisen yhteydessä. 

 
8 MUUT EHDOT 
8.1 VASTUUNRAJOITUKSET. Sen lisäksi, mitä muualla näissä Käyttöehdoissa on sovittu, Business 

Tampere ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista kuluista ja/tai vahingoista. Muutoin Business 
Tampereen vastuu Palveluun liittyvistä sopimusrikkomuksista aiheutuneista välittömistä kuluista ja/tai 
vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kumulatiivisesti enintään sata (100,00) euroa. 

 
8.2 KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN. Business Tampereella on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä 

Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai Palvelun yhteydessä Käyttäjälle. Muutokset tulevat 
voimaan välittömästi, kun ne tulevat Käyttäjän tietoon, ellei Business Tampere ilmoita myöhemmästä 
voimaantuloajankohdasta. Käyttäjä hyväksyy Business Tampereen Käyttöehtoihin tekemät muutokset 
hyväksymällä ne muutosilmoituksen yhteydessä Business Tampereen kulloinkin erikseen osoittamalla 
tavalla tai käyttämällä Palvelua, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin. Saatuaan muutoksista 
tiedon Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun päättymään välittömin seuraamuksin ilmoittamalla Business 
Tampereelle kirjallisesti tai Palvelun yhteydessä Business Tampereen kulloinkin erikseen osoittamalla 
tavalla. Käyttäjän on käytettävä tässä mainittua irtisanomisoikeuttaan neljäntoista (14) päivän kuluessa 
saatuaan tiedon käyttöehtojen muuttamisesta uhalla, että muutoin oikeus Palvelun irtisanomiseen tämän 
perusteella raukeaa. Käyttäjän irtisanoessa Palvelun tämän kohdan perusteella noudatetaan ennen 
Käyttöehtojen muuttamista olevia Käyttöehtoja kyseiseen Käyttäjään Palvelun päättymiseen saakka. 
Käyttäjä on kuitenkin velvollinen suorittamaan mahdollisesti avoinna olevat maksut Palvelusta 
sopimuksen päättyessä. 

 
8.3 SIIRTÄMINEN. Palvelun Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä Käyttäjällä ole oikeutta siirtää sitä 

kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman Business Tampereen etukäteen antamaa kirjallista 
nimenomaista suostumusta. Business Tampereella on oikeus siirtää tämä sopimus oikeuksineen ja 
velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle tilanteessa, jossa Palveluun liittyvä toiminta tai sen osa 
myydään ja/tai muutoin luovutetaan kolmannelle osapuolelle. Tämän lisäksi Business Tampereella on 
oikeus siirtää tämä sopimus konserninsa sisällä kulloinkin konserniinsa kuuluvalle muulle 
konserniyhtiölle. 

 
8.4 YLIVOIMAINEN ESTE. Business Tampere ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat 

Business Tampereen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota Business 
Tampere ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia 
ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu 
työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Business Tampere on itse sen 
kohteena tai siihen osallisena. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, sota, kapina, 
pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, sähkökatko, työselkkaus, 
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tulipalo, ukonilma, Internet-yhteyksien katko, ydinonnettomuus ja/tai muu luonnonilmiö taikka muu 
vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palvelusta riippumaton syy. 
 

8.5 YHTEYSTIEDOT. Palvelua ja näitä Käyttöehtoja koskevat kysymykset pyydetään osoittamaan 
seuraavaan osoitteeseen community@businesstampere.com  

 
8.6 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan 

Suomen lakia, pois lukien lakiin sisältyvät lainvalintasäännökset. Tästä Palvelusta aiheutuvat 
erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisin sovintoneuvotteluin. Mikäli 
neuvotteluissa ei sovintoon päästä, ratkaistaan erimielisyys ensimmäisenä oikeusasteena Pirkanmaan 
käräjäoikeudessa tai vastaajan Suomessa sijaitsevan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa. 

 

 

TAMPERE BUSINESS COMMUNITY MOBILE APPLICATION END USER LICENCE AGREEMENT 
 
This End User License Agreement (“Agreement”) is between you and Tampere Business Community and 

governs use of this app made available through the Apple App Store. By installing the Tampere Business 

Community App, you agree to be bound by this Agreement and understand that there is no tolerance for 

objectionable content. If you do not agree with the terms and conditions of this Agreement, you are not 

entitled to use the Tampere Business Community App. 

In order to ensure Tampere Business Community provides the best experience possible for everyone, we 

strongly enforce a no tolerance policy for objectionable content. If you see inappropriate content, please use 

the “Report as offensive” feature found under each post. 

1. Parties 

This Agreement is between you and Tampere Business Community only, and not Apple, Inc. (“Apple”). 

Notwithstanding the foregoing, you acknowledge that Apple and its subsidiaries are third party beneficiaries 

of this Agreement and Apple has the right to enforce this Agreement against you. Tampere Business 

Community, not Apple, is solely responsible for the Tampere Business Community App and its content. 

2. Privacy 

Tampere Business Community may collect and use information about your usage of the Tampere Business 

Community App, including certain types of information from and about your device. Tampere Business 

Community may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify you, to 

measure the use and performance of the Tampere Business Community App. 

3. Limited License 

Tampere Business Community grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable license to 

use the Tampere Business Community App for your personal, non-commercial purposes. You may only use 

the Tampere Business Community App on Apple devices that you own or control and as permitted by the 

App Store Terms of Service. 

4. Age Restrictions 

By using the Tampere Business Community App, you represent and warrant that (a) you are 18 years of age 

or older and you agree to be bound by this Agreement; (b) if you are under 18 years of age, you have 

obtained verifiable consent from a parent or legal guardian; and (c) your use of the Tampere Business 

Community App does not violate any applicable law or regulation. Your access to the Tampere Business 

App may be terminated without warning if Tampere Business Community believes, in its sole discretion, that 

you are under the age of 18 years and have not obtained verifiable consent from a parent or legal guardian. 

If you are a parent or legal guardian and you provide your consent to your child’s use of the Tampere 
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Business App, you agree to be bound by this Agreement in respect to your child’s use of the Tampere 

Business Community App. 

5. Objectionable Content Policy 

Content may not be submitted to Tampere Business Community, who will moderate all content and 

ultimately decide whether or not to post a submission to the extent such content includes, is in conjunction 

with, or alongside any, Objectionable Content. Objectionable Content includes, but is not limited to: (i) 

sexually explicit materials; (ii) obscene, defamatory, libelous, slanderous, violent and/or unlawful content or 

profanity; (iii) content that infringes upon the rights of any third party, including copyright, trademark, privacy, 

publicity or other personal or proprietary right, or that is deceptive or fraudulent; (iv) content that promotes 

the use or sale of illegal or regulated substances, tobacco products, ammunition and/or firearms; and (v) 

gambling, including without limitation, any online casino, sports books, bingo or poker. 

6. Warranty 

Tampere Business Community disclaims all warranties about the Tampere Business Community App to the 

fullest extent permitted by law. To the extent any warranty exists under law that cannot be disclaimed, 

Tampere Business Community, not Apple, shall be solely responsible for such warranty. 

7. Maintenance and Support 

Tampere Business Community does provide minimal maintenance or support for it but not to the extent that 

any maintenance or support is required by applicable law, Tampere Business Community, not Apple, shall 

be obligated to furnish any such maintenance or support. 

8. Product Claims 

Tampere Business Community, not Apple, is responsible for addressing any claims by you relating to the 

Tampere Business Community App or use of it, including, but not limited to: (i) any product liability claim; (ii) 

any claim that the Tampere Business Community App fails to conform to any applicable legal or regulatory 

requirement; and (iii) any claim arising under consumer protection or similar legislation. Nothing in this 

Agreement shall be deemed an admission that you may have such claims. 

9. Third Party Intellectual Property Claims 

Tampere Business Community shall not be obligated to indemnify or defend you with respect to any third 

party claim arising out or relating to the Tampere Business Community App. To the extent Tampere 

Business Community is required to provide indemnification by applicable law, Tampere Business 

Community, not Apple, shall be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of 

any claim that the Tampere Business Community App or your use of it infringes any third party intellectual 

property right. 

 

 
 


