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Suosittelemme käyttöehtojen tulostamista.
1.

Palvelun kuvaus

Tiira.fi (jäljempänä ”palvelu”) on BirdLife Suomi ry:n (jäljempänä "ylläpitäjä") kehittämä ja ylläpitämä
lintuhavaintojen keruujärjestelmä sekä kerätyn tiedon (jäljempänä ”aineisto”) muokkaus-, arkistointi- ja
julkaisujärjestelmä, joka on saatavilla ja käytettävissä internetin välityksellä. Palvelussa rekisteröityneet käyttäjät voivat
pitää kirjaa lintuhavainnoistaan Suomessa sekä ladata havaintoon kuvan tai äänen tai lisätä havaintoon videolinkin.
Palvelu on käyttäjälle maksuton ja käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa.
2.

Sopijapuolet

Tätä käyttöoikeussopimusta sovelletaan ylläpitäjän ja palvelun käyttäjäksi rekisteröityneen (jäljempänä ”käyttäjä”)
välisessä sopimussuhteessa.
3.

Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tulee voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt tämän sopimuksen sisältämät ehdot, rekisteröitynyt palveluun ja
ylläpitäjä myöntänyt käyttäjälle salasanan.
4.

Oikeudet havaintoaineistoon

Palveluun kerääntyvän havaintoaineiston omistusoikeus, rajoittamaton vastikkeeton käyttöoikeus ja tekijänoikeudet
kuuluvat BirdLife Suomen jäsenyhdistyksille vahvistetun BirdLife havaintojenkeruualuejaon mukaisesti. BirdLife
Suomella on aineistoon käyttöoikeus. Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä käyttäjä antaa BirdLife Suomelle ja sen
jäsenyhdistyksille vastikkeettoman oikeuden käyttää (oikeus kopioida, välittää, näyttää ja julkaista tai olla julkaisematta
osittain tai kokonaan, jäljentää, editoida, kääntää, käyttää tai siirtää) havaintoja ja niitä koskevia tietoja yhdistysten
sääntöjen mukaisessa toiminnassa.
5.

Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Rekisteröityessään palveluun käyttäjän tulee antaa oikeat henkilötietonsa. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa väärillä
tiedoilla rekisteröityneet käyttäjät palvelusta. Käyttäjä määrittää itselleen käyttäjätunnuksen ja saa ylläpitäjältä
palveluun salasanan, jotka ovat henkilökohtaisia ja salassa pidettäviä, eikä niitä saa ilmaista tai luovuttaa kolmannelle
osapuolelle. Käyttäjän tulee ilmoittaa palveluun vain sellaisia havaintotietoja, jotka tietää tai perustellusti olettaa
oikeiksi. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä sitoutuu
käyttämään palvelua lain ja hyvän tavan sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Ylläpitäjällä on oikeus peruuttaa
myönnetty käyttäjätunnus, jos käyttäjä on toiminut tai toimii lain ja hyvän tavan tai näiden käyttöehtojen vastaisesti.
Käyttäjä on korvausvelvollinen ylläpitäjälle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai
sopimuksenvastaisista toimistaan.
Käyttäjä, joka lataa havaintoon kuvan tai äänen tai lisää havaintoon videolinkin, antaa ylläpitäjälle tämän materiaalin
vastikkeettoman käyttöoikeuden palvelussa. Käyttäjä vastaa siitä, että materiaali ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia
ja että käyttäjällä on oikeus materiaalin julkaisemiseen. Lisäksi käyttäjä vastaa siitä, että materiaali liittyy kysymyksessä
olevaan havaintoon. Hyvän tavan, lain tai viranomaismääräysten vastaisen materiaalin lataaminen palveluun on
kielletty. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttöehtojen vastainen materiaali tai muutoin estää sen käyttö.
Palvelun ja sen sisältämän aineiston ja muun tiedon käyttäminen on sallittua ainoastaan tavanomaisen www-selaimen
välityksellä tai BirdLife Suomen erikseen hyväksymän sovelluksen avulla. Kaikenlaisten tietojen paitsi omien
havaintojen siirtäminen (esim. omien ohjelmien avulla) palvelusta on kielletty.
Käyttäjä saa välittää palvelusta kolmansille osapuolille ainoastaan omia havaintojaan, joilla tarkoitetaan havaintoja,
joissa käyttäjä näkyy yhtenä havainnon tekijänä. Käyttäjä saa käyttää palvelussa olevia muita kuin omia havaintojaan ja
palvelun kautta saatavissa olevia karttoja sekä muiden havaintoihin liittämiä kuvia, ääniä ja videoita ainoastaan eikaupallisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Muiden havaintojen ja niihin liitettyjen kuvien, äänten ja videoiden

käyttäminen muuhun kuin ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin edellyttää sopimuksen tekemistä havaintojen
tai niihin liitetyn materiaalin oikeudenomistajien kanssa.
Havainnon ja havaintojen käyttämisellä tarkoitetaan niiden kaikenlaista hyödyntämistä nykyisin tiedossa olevilla ja
tulevaisuudessa käytettävillä tavoilla. Käyttämistä on mm. havainnon tai havaintojen välittäminen, luovuttaminen,
käsittely, analysointi, julkaiseminen kaikella tavalla sekä päätelmien tekeminen havaintoaineiston perusteella.
Muuhun kuin henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön ilman lupaa luovutetuista, välitetyistä ja käytetyistä
havainnoista niissä tilanteissa, jotka edellyttävät oikeudenomistajan kanssa tehtävää sopimusta, on käyttäjä
korvausvelvollinen oikeudenomistajalle. Korvaus on oikeudenomistajan noudattaman hinnaston mukainen hinta
kolminkertaisena. Hinnaston puuttuessa korvaus on oikeudenomistajan alalla noudattama käypä hinta kolminkertaisena
tai sellaisen puuttuessa muuten alalla käytetty hintataso kolminkertaisena.

6.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä noudatetaan henkilötietolakia. Rekisteröityneet käyttäjät ovat ylläpitäjän
pitämässä palvelun käyttäjärekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään käyttäjäsuhteen ylläpitoon ja hoitoon,
tutkimustarkoituksiin sekä muihin vastaaviin palveluun liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietolain tarkoittama
rekisteriseloste on nähtävissä palvelun sivuilla sekä BirdLife Suomi ry:ssä, Annankatu 29 A, 00100 Helsinki.
Käyttäjällä on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa
asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tai luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukutukimusta varten.
Ylläpitäjä ei kerää, eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia käyttäjää koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.
Käyttäjän etu- ja sukunimi näytetään havainnon yhteydessä. Käyttäjän muita tietoja ei luovuteta toisille käyttäjille eikä
ulkopuolisille tahoille. Käyttäjä voi sallia muiden havainnoitsijoiden liittää hänet havainnoijaksi omaan
havaintoilmoitukseensa (ns. retkikaverit). Tämä tapahtuu hakemalla muita käyttäjiä etu- ja sukunimen sekä kotikunnan
perusteella.
Yhdistyskäyttäjällä tarkoitetaan BirdLife Suomen jäsenyhdistyksen nimeämää alueellista pääkäyttäjää. Yhdistyskäyttäjä
näkee käyttäjän sähköpostiosoitteen, osoitteen, puhelinnumeron ja syntymävuoden.
Henkilötiedot säilytetään sopimussuhteen voimassaolon ajan. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja (nimi,
kotipaikka ja syntymäaika) säilytetään osana havaintoa.
Tiedot säilytetään suojattuina siten, että tietoja voidaan käyttää vain ensimmäisessä kappaleessa määriteltyihin
käyttötarkoituksiin.
Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä käyttäjä antaa ylläpitäjälle suostumuksen tässä kohdassa ja palvelua
koskevassa rekisteriselosteessa (ks. myös rekisteriseloste) tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn.
Palvelussa käytetään evästeitä (cookies) käyttäjätietojen hallinnassa. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjältä evästeiden
sallimista. Evästeitä käytetään käyttäjän yksilöimiseen sinä aikana, jona käyttäjä käyttää palvelua. Käyttäjän poistuttua
palvelusta evästettä ei enää yhdistetä käyttäjään.
7.

Havaintoja koskevat tiedot

Käyttäjän palveluun tallentamat havainnot näkyvät palvelussa muille käyttäjille. Poikkeuksena tästä ovat ylläpitäjän tai
yhdistyskäyttäjän salaamat havainnot sekä käyttäjän itsensä salaisiksi merkitsemät havainnot. Ylläpitäjä ja
yhdistyskäyttäjä näkevät myös salaisiksi merkityt havainnot.
Ylläpitäjä voi tuoda palveluun BirdLife Suomen jäsenyhdistysten omista olemassa olevista havaintotietokannoista
käyttäjän havainnot, jotka voidaan liittää osaksi käyttäjän tässä palvelussa olevia omia havaintoja.

8.

Tietoturva

Ylläpitäjä pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan luvatonta
pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta koskevat uhkat. Käyttäjä on tietoinen siitä, että
internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa palvelun ja järjestelmien toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus
muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun
vastaavan atk-laitteen suojauksesta. Ylläpitäjä ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle
tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet jne.) mukaan lukien.
9.

Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

Palvelun ylläpitäjä ei takaa ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta. Ylläpitäjällä on milloin tahansa
oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen
kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Ylläpitäjä pyrkii tiedottamaan käyttökatkoista etukäteen palvelun
välityksellä tai muulla sopivalla tavalla. Ylläpitäjä ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai
keskeytyksistä palveluun, sen osaan tai aineistoon, eikä korvaa käyttäjälle palvelun keskeytyksestä mahdollisesti
aiheutuvaa haittaa, kustannuksia, välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
Ylläpitäjällä on oikeus lopettaa palvelun ylläpito milloin tahansa. Ylläpitäjän tulee tiedottaa palvelun lopettamisesta
sekä palvelussa että käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ylläpitäjän on kohtuullisessa ajassa toimitettava
käyttäjälle tämän havainnot palvelusta, mikäli käyttäjä on esittänyt havaintojen toimittamista koskevan kirjallisen
pyynnön ylläpitäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ylläpitäjä on ilmoittanut palvelun ylläpidon lopettamisesta.
Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja,
laitteistoja sekä muita palvelun osia. Ylläpitäjä tiedottaa palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista
muutoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivalla tavalla.
10. Käyttöehtojen muutokset
Ylläpitäjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan palvelussa tai
käyttäjälle sähköpostilla. Muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja kun ylläpitäjä on ilmoittanut
muutoksesta palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet palvelussa viikon nähtävillä. Käyttäjän katsotaan
hyväksyneen muutokset jatkaessaan palvelun käyttöä tämän jälkeen. Mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtojen
muutoksia, lakkaa käyttäjän oikeus käyttää palvelua. Käyttäjällä on tällöin oikeus saada omat havaintonsa itselleen.
11. Ylivoimainen este
Ylivoimainen este (force majeure), esimerkiksi työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi,
tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton este, vapauttaa sopijaosapuolen
noudattamasta tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita esteen keston ajan ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen
jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.
12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan
ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.
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