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SIGNCIRCLE OY 

Palveluehdot 

KÄYTTÖEHDOT 

 

Päivitetty viimeksi 4. toukokuuta 2021 

 

Tervetuloa SignCircle Network -sovellukseen. Palvelun tuottaa SignCircle Oy (“meitä,” “me”, ”Yritys“, 
tai “SignCircle”). 

 

1. Käyttöehtosopimuksen hyväksyntä. 

Perustamalla SignCircle Network-tilin mobiililaitteen, mobiilisovelluksen tai tietokoneen avulla 
(yhdessä ”Palvelu”), hyväksyt nämä sitovat (i) Käyttöehdot, (ii) Tietosuojakäytäntömme sekä 
Turvallisuusvinkit, jotka kaikki on sisällytetty viitteenä osaksi tätä sopimusta ja (iii) kaikki erilliset 
ehdot, joihin sitoudut mahdollisesti ostaessasi Palvelussa tarjoamiamme lisäominaisuuksia, tuotteita 
tai palveluita (yhteisesti ”Sopimus”), tai jos olet tehnyt näitä ostoja. Jos et hyväksy ja sitoudu 
noudattamaan kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja (lukuun ottamatta kertaluonteista mahdollisuutta 
joillekin käyttäjille kohdassa 16), älä käytä Palvelua. 

Voimme tehdä muutoksia tähän Sopimukseen ja Palveluun ajoittain. Muutokset voidaan tehdä eri 
syistä, kuten lain muuttuneisiin edellytyksiin vastaamiseksi, uusien ominaisuuksien esittelemiseksi tai 
uusien liiketoiminnan käytäntöjen takia. Tämän sopimuksen viimeisin versio on Palvelun asetuksissa 
ja osoitteessa signcircle.fi, ja sinun tulee lukea viimeisin versio säännöllisesti. Viimeisin versio on 
voimassa. Jos muutokset ovat olennaisia ja vaikuttavat oikeuksiisi tai velvollisuuksiisi, ilmoitamme 
sinulle muutokset etukäteen kohtuullisin keinoin. Näihin voi kuulua ilmoitus Palvelun kautta tai 
sähköpostitse. Jos jatkat palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen, hyväksyt uusitun 
Sopimuksen. Hyväksyt, että tämä Sopimus korvaa kaikki aiemmat sopimukset (paitsi erityisesti 
määriteltyjen sopimusten osalta), ja se ohjaa koko suhdettasi SignCircle Network: iin, mukaan lukien 
mutta rajoittumatta tapahtumat, sopimukset ja käyttäytyminen ennen tämän Sopimuksen 
hyväksyntää. 

 

2. Kelpoisuus. 

Luomalla tilin ja käyttämällä Palvelua takaat, että: 

 

• voit muodostaa sitovan sopimuksen SignCircle Network: in kanssa, 
 

• et ole henkilö, joka on estetty pääsemästä Palveluun Suomen tai muun sovellettavan 
lainsäädännön nojalla. 
 

• noudatat tätä sopimusta ja kaikkia sovellettavia paikallisia, valtion, kansallisia ja 
kansainvälisiä lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, ja 
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• sinua ei ole koskaan tuomittu tai syytetty törkeästä rikoksesta, seksuaalirikoksesta, tai 
väkivaltarikoksesta, ja että et ole velvollinen ilmoittautumaan valtion, liittovaltion tai 
paikallisen lainvalvojan seksuaalirikollisten rekisterin. 

3. Tilisi. 

Voit käyttää SignCircle Network: iä kirjautumalla sisään Facebook-tunnuksillasi. Emme kerää, tai 
käytä Facebook-tilisi tietoja missään tai mitenkään. 

Olet vastuussa SignCircle Network: issä käyttämiesi kirjautumistunnusten luottamuksellisuudesta. 
Olet yksin vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat näitä tunnistetietoja käyttäen. Jos epäilet, 
että joku on päässyt tiliisi käsiksi, ota välittömästi yhteyttä osoitteeseen info@signcircle.fi 

 
4. Palvelun muuttaminen ja lopettaminen. 

SignCircle Network pyrkii aina parantamaan Palvelua ja tuomaan sinulle kiinnostavia ja hyödyllisiä 
lisätoimintoja. Saatamme lisätä uusia tuoteominaisuuksia tai parannuksia ajoittain ja poistaa joitain 
toimintoja. Jos nämä toimet eivät vaikuta oikeuksiisi tai velvollisuuksiisi olennaisesti, emme ehkä 
anna sinulle ennakkoilmoitusta muutoksista. Saatamme jopa keskeyttää Palvelun kokonaan. Tässä 
tapauksessa ilmoitamme sinulle etukäteen, paitsi jos erityiset olosuhteet, esim. tietoturva, estävät 
meitä tekemästä niin. 

 

Voit lopettaa tilisi milloin tahansa mistä tahansa syystä seuraamalla ohjeita Palvelun kohdassa 
”asetukset”.  

 

SignCircle Network voi lopettaa tilisi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, jos se katsoo, että olet 
rikkonut tätä Sopimusta. Tällaisen irtisanomisen tapahtuessa et saa hyvitystä ostoistasi Palvelussa. 
Kun tilisi on lopetettu, tämä Sopimus päättyy, paitsi seuraavat kohdat, jotka jäävät voimaan sinun ja 
SignCircle Network: in välillä: kohta 5., kohta 6., sekä kohdat 13-20. 

 

5. Turvallisuus; vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa. 

SignCircle Network ei ole vastuussa yksittäisen käyttäjän käyttäytymisestä Palvelussa tai sen 
ulkopuolella. Sitoudut varovaisuuteen kaikessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, erityisesti, jos 
päätät kommunikoida Palvelun ulkopuolella tai tavata toisen henkilökohtaisesti. Sitoudut olemaan 
jakamatta taloudellisia tietoja (esimerkiksi luottokortin tai pankkitilin tietoja), tai siirtämään tai 
lähettämään rahaa muille käyttäjille. 

 

OLET YKSIN VASTUUSSA VUOROVAIKUTUKSESTA MUIDEN KÄYTTÄJIEN KANSSA. YMMÄRRÄT, 
ETTÄ SIGNCIRCLE NETWORK EI TEE KÄYTTÄJIENSÄ RIKOSTAUSTAN SELVITYKSIÄ TAI MUUTEN 
KYSELE KÄYTTÄJIENSÄ TAUSTOJA. SIGNCIRCLE NETWORK EI OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJIEN 
KÄYTTÄYTYMISESTÄ. SIGNCIRCLE NETWORK PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TOTEUTTAA 
RIKOSTAUSTAN SELVITYKSEN TAI VASTAAVAN TOIMENPITEEN (KUTEN ETSINNÄN 
SEKSUAALIRIKOLLISTEN REKISTERISTÄ) MILLOIN TAHANSA JULKISIA REKISTEREJÄ KÄYTTÄEN, 
JA HYVÄKSYT TÄMÄN. 

 

mailto:info@signcircle.fi
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6. Oikeudet, jotka SignCircle Network myöntää sinulle. 

SignCircle Network myöntää sinulle henkilökohtaisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman, 
luovutettavissa olevan, ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan ja ei-alilisensoitavan oikeuden 
käyttää Palvelua. Lisenssin yksinomainen tarkoitus on, että voit käyttää Palvelua ja nauttia sen etuja 
SignCircle Network: in tarkoittamalla tavalla tämän Sopimuksen mukaisesti. Siksi et saa: 

• käyttää Palvelua tai mitään Palvelun sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman 
SignCircle Network: in kirjallista suostumusta. 
 

• kopioida, muokata, välittää, luoda johdannaisia töitä, hyödyntää tai millään tavoin monistaa 
tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia, kuvia, tavaramerkkejä, kauppanimiä, 
palvelumerkkejä, tai muita immateriaalioikeuksia, sisältöä tai yksityisiä tietoja Palvelun kautta 
ilman SignCircle Network: in etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 
 

• ilmaista tai viitata, että antamasi lausunnot ovat SignCircle Network: in hyväksymiä. 
 

• käyttää robottia, bottia, spideria, crawleria, kaavinta, sivuston haku- tai noutosovellusta, 
proxyä tai muuta manuaalista tai automaattista laitetta, menetelmää tai prosessia Palvelun tai 
sen sisällön navigointirakenteen tai esitystavan toisintamiseksi tai kiertämiseksi. 
 

• käyttää palvelua tavalla, joka voisi häiritä, vahingoittaa tai heikentää Palvelua tai Palveluun 
yhdistettyjä palvelimia tai verkkoja. 
 

• lähettää viruksia tai muuta haitallista koodia tai muuten vaarantaa Palvelun turvallisuutta. 
 

• väärentää otsikkotietoja tai muuten käsitellä tunnisteita tavalla, joka muuttaa Palveluun tai 
sen kautta lähetetyn tiedon alkuperää. 
 

• ”kehystää” tai ”peilata” Palvelun osia ilman SignCircle Network: in etukäteen antamaa 
kirjallista suostumusta. 
 

• käyttää meta-tageja tai koodia tai muita laitteita, jotka sisältävät viittauksia SignCircleen tai 
Palveluun (tai mihinkään SignCirclen tavaramerkkiin, kauppanimeen, palvelutunnisteeseen, 
logoon tai sloganiin) ohjaamaan henkilöitä muille sivustoille mistä tahansa syystä. 
 

• muuttaa, mukauttaa, alilisensoida, kääntää, myydä, purkaa, tulkita, osittaa tai muuten purkaa 
koodiksi mitään Palvelun osaa tai aikaansaada muita tekemään niin. 
 

• käyttää tai kehittää mitään kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka ovat vuorovaikutuksessa 
Palvelun tai muiden käyttäjien sisällön tai tietojen kanssa ilman kirjallista suostumustamme. 
 

• käyttää tai julkaista SignCirclen sovellusohjelmointiliittymää koskevaa tietoa ilman 
SignCirclen kirjallista suostumusta. 
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• koettaa, skannata tai testata Palveluamme tai mitään sen järjestelmää tai verkkoa. 
 

• kannustaa tai edistää tätä Sopimusta rikkovaa toimintaa. 
• Yritys voi tutkia ja käynnistää juridiset toimet vastauksena laittomaan ja/tai luvattomaan 

Palvelun käyttöön, mukaan lukien tilisi sulkemisen. 

 

Kaikki sinulle tarjoamamme ohjelmistot voivat ladata ja asentaa päivityksiä, uusia versioita tai muita 
uusia ominaisuuksia automaattisesti. Voit ehkä muuttaa näitä automaattisia latauksia laitteesi 
asetuksista. 

 

7. Oikeudet, jotka myönnät SignCircle Network: ille. 

Luomalla tilin myönnät SignCircle Network: ille maailmanlaajuisen, siirrettävän, alilisensoitavan, 
maksuttoman oikeuden ja lisenssin kaikkea Palvelussa lähettämääsi, lataamaasi, näyttämääsi tai 
muuten esille tuomaasi (yhdessä, ”julkaisemaasi”) tai muille käyttäjille (yhdessä ”Sisältö”) jakamaasi 
tietoa kohtaan. SignCircle Network: in lisenssi Sisältöösi on ei-yksinomainen, lukuun ottamatta 
Palvelun kautta luotuja johdannaisia töitä, joiden osalta SignCircle Network: in lisenssi on 
poissulkeva. SignCircle Network: illä on esimerkiksi yksinomainen lisenssi Palvelusta otettuihin 
näyttökuviin, joissa on sinun Sisältöäsi. Lisäksi, jotta SignCircle Network voi estää Sisältösi käytön 
Palvelun ulkopuolella, valtuutat SignCircle Network: in toimimaan puolestasi Palvelussa olevan 
Sisältösi oikeuksia rikkovan käytön osalta toisia käyttäjiä tai kolmansia osapuolia vastaan. 
Lisenssimme Sisältöäsi kohtaan on alisteinen sovellettavassa lainsäädännössä määriteltyjen 
oikeuksiesi osalta (esimerkiksi lait henkilötietojen suojasta siltä osin, kuin Sisältö sisältää 
lainsäädännössä määriteltyjä henkilötietoja) ja sen ainoa tarkoitus on toimia, kehittää, tarjota ja 
edistää Palvelua ja tuottaa ja kehittää uusia Palveluja. Hyväksyt että Sisältö, jonka laitat Palveluun, 
tai jonka Palveluun laittamiseen meidät valtuutat, tulee toisten käyttäjien nähtäväksi ja että sen voi 
nähdä kuka tahansa Palvelussa käyvä käyttäjä (kuten henkilö, joka saa jaettua sisältöä toisilta 
SignCircle Network -käyttäjiltä). 

 

Hyväksyt, että kaikki tiedot, jotka lähetät tilisi perustamisen yhteydessä, kuten Facebook-tilisi tiedot, 
ovat oikein ja totuudenmukaisia, ja sinulla on oikeus lähettää Sisältöä Palveluun ja myöntää 
SignCircle Network: ille yllä oleva lisenssi. 

 

Ymmärrät ja hyväksyt, että voimme valvoa Palvelun osana julkaisemaasi Sisältöä tai tarkistaa sen. 
Voimme poistaa Sisällön kokonaan tai osittain, jos se harkintamme mukaan loukkaa tätä Sopimusta 
tai voi vahingoittaa Palvelun mainetta. 

 

Kun viestit asiakaspalvelumme kanssa, sitoudut olemaan kunnioittava ja ystävällinen. Jos koemme, 
että käyttäytymisesi asiakaspalveluamme tai muita työntekijöitä kohtaan on uhkaavaa tai loukkaavaa 
milloin tahansa, pidätämme oikeuden lopettaa tilisi välittömästi. 

 

Jotta SignCircle Network voi tarjota sinulle Palvelun käytettäväksi, hyväksyt, että me ja kolmannen 
osapuolen kumppanimme voivat sijoittaa Palveluun mainontaa. Lähettämällä ehdotuksia tai 
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palautetta SignCircle Network: ille Palvelua koskien hyväksyt, että SignCircle Network voi käyttää ja 
jakaa tällaista palautetta mihin tahansa tarkoitukseen ilman korvausta sinulle. 

 

Hyväksyt, että SignCircle Network voi käyttää, säilyttää ja paljastaa tilisi tietoja ja Sisältöä, jos laki 
niin edellyttää tai jos sillä on syy epäillä hyvässä uskossa, että tällainen pääsy, säilytys tai julkaisu on 
kohtuudella tarpeen esimerkiksi: (i) oikeusprosessin mukaisesti toimimiseksi; (ii) tämän Sopimuksen 
täytäntöön panemiseksi; (iii) vastaamiseksi väitteisiin, joiden mukaan mikä tahansa Sisältö loukkaa 
kolmansien osapuolien oikeuksia; (iv) sinun asiakaspalvelupyyntöihisi vastaamiseksi; tai (v) 
suojataksemme Yhtiön tai jonkun muun henkilön oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista 
turvallisuutta. 

 

8. Yhteisön säännöt. 

 

Käyttämällä Palvelua hyväksyt, että et: 

 

käytä palvelua mihinkään tarkoitukseen, joka on laitonta tai tässä Sopimuksessa kiellettyä. 

käytä palvelua haitallisia tai rikollisiin tarkoituksiin. 

käytä Palvelua SignCircle Network: in vahingoittamiseen. 

riko Yhteisön sääntöjä, niiden viimeisen version ollessa voimassa. 

lähetä roskapostia, pyydä rahaa tai huijaa käyttäjiä. 

esiinny toisena henkilönä tai oikeushenkilönä tai lähetä kuvia toisesta henkilöstä ilman hänen 
lupaansa. 

kiusaa, ”kyttää”, pelottele, hyökkää, häiritse, kohtele huonosti tai halvenna ketään henkilöä. 

Julkaise sisältöä, joka rikkoo tai loukkaa kenenkään oikeuksia, mukaan lukien oikeutta julkisuuteen, 
tietosuojaa, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia tai sopimuksellista 
oikeutta. 

julkaise sisältöä, joka sisältää vihapuhetta, on avoimen seksuaalista tai pornografista; lietsoo 
väkivaltaa, tai sisältää alastomuutta tai graafista tai järkyttävää väkivaltaa. 

julkaise Sisältöä, joka edistää rasismia, kiihkoilua, vihaa tai fyysistä vahinkoa mitään ryhmää tai 
henkilöä vastaan. 

kalastele salasanoja mihinkään tarkoituksiin tai kerää henkilötietoja muilta käyttäjiltä kaupalliseen tai 
laittomaan tarkoitukseen tai levitä toisen henkilön henkilökohtaisia tietoja ilman hänen lupaansa. 

käytä toisen käyttäjän tiliä. 

luo toista tiliä, jos olemme jo lopettaneet tilisi, ellei sinulla ole lupaa meiltä. 

SignCircle Network pidättää oikeuden tutkia tilisi ja/tai lopettaa sen ilman hyvitystä kaikista ostoista, 
jos olet rikkonut tätä Sopimusta, käyttänyt väärin Palvelua, tai käyttäytynyt SignCircle Network: ia 
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sopimattomana tai laittomana pitämällä tavalla, sisältäen toimet ja viestit Palvelussa ja sen 
ulkopuolella. 

 

9. Toisten käyttäjien sisältö. 

Vaikka SignCircle Network pidättää oikeuden tarkistaa ja poistaa tätä Sopimusta rikkovan Sisällön, 
tällainen Sisältö on täysin sen julkaisseen käyttäjän vastuulla, eikä SignCircle Network voi taata, että 
kaikki Sisältö noudattaa tätä sopimusta. Jos näet Palvelussa tätä Sopimusta rikkovaa Sisältöä, 
ilmoita siitä sähköpostitse: info@signcircle.fi.. 

 

10. Ostot. 

 

SignCircle Network -ostot. 

Jos teet oston SignCircle Network: in sovelluksen tai verkkosivujen kautta, sitoudut maksamaan 
SignCircle Network: ille kaikki veloitukset sinulle esitetyillä hinnoilla koskien valitsemiasi palveluja 
(palvelua) sekä arvonlisä- tai vastaavia veroja, jotka voidaan määrätä maksuusi liittyen, ja annat 
SignCircle Network: ille luvan veloittaa valitsemaasi maksupalvelun tarjoajaa (”Maksutapa”). 
SignCircle Network voi korjata tekemiään laskutuksen virheitä, vaikka se olisi jo pyytänyt tai saanut 
maksun. Jos aloitat takaisinperinnän tai muuten kumoat Maksutavalla tehdyn maksun, SignCircle 
Network voi irtisanoa tilisi välittömästi oman harkintansa mukaan. 

Jos teet jatkuvan tilauksen SignCircle Network: in kautta, tilauksesi jatkuu toistaiseksi, kunnes 
peruutat sen. Tilauksesi jatkuu automaattisesti ensimmäisen tilauskauden päätyttyä ja uudelleen 
seuraavina tilauskausina tilauksen tekemisajankohtana hyväksymälläsi hinnalla, kunnes peruutat 
tilauksen. Hyväksyt, että tiliäsi veloitetaan automaattisesta uusimisesta. Jos et halua tilisi uusiutuvan 
automaattisesti, tai jos haluat muuttaa tai irtisanoa tilauksesi, kirjaudu sisään SignCircle Network: iin, 
mene kohtaan ”Oma profiili” ja noudata ohjeita. Jos peruutat tilauksen, voit käyttää tilaustasi 
nykyisen tilauskauden voimassaoloajan loppuun. Tilaustasi ei uusita nykyisen sopimuskauden 
päättymisen jälkeen. 

Voit muokata Maksutapasi tietoja käymällä SignCircle Network: issä ja käymällä kohdassa ”Oma 
profiili”. Jos maksun veloitus ei onnistu kortin vanhenemisen, riittävien varojen, tai muun syyn 
johdosta, etkä muokkaa maksutapasi tietoja tai peruuta tilaustasi, maksamattomat veloitukset jäävät 
vastuullesi ja valtuutat meidät jatkamaan Maksutavan laskutusta, kun sen tiedot on päivitetty. Tämä 
voi aiheuttaa muutoksia laskutuksen päivämääriin. Lisäksi valtuutat meidät saamaan päivitetyt tai 
korvaavat tiedot debit- tai luottokortin voimassaoloaikaa ja korttinumeroa koskien kortin 
liikkeellelaskijan ilmoittaman mukaisesti. Maksun ehtojen perustana on Maksutapasi ja ehdot voivat 
riippua sinun ja valitsemasi Maksutavan liikkeelle laskeneen rahoituslaitoksen, luottokorttiyhtiön tai 
muun palveluntarjoajan sopimuksista. 

 

Palautukset.  

Tavallisesti ostokset eivät ole palautettavissa, emmekä voi palauttaa tai hyvittää osittain käytettyjä 
tilausjaksoja. Voimme tehdä poikkeuksen, jos hyvitystä pyydetään neljäntoista päivän kuluessa 
maksutapahtumasta, tai jos alueesi lainsäädäntö edellyttää hyvityksen maksamista. 

mailto:info@signcircle.fi
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Näin voit pyytää hyvitystä:  

Ota yhteyttä asiakastukeen info@signcircle.fi ja anna SignCircle Network -sovellus -tilausnumerosi 
(löytyy varausvahvistuksen sähköpostista). Voit myös lähettää allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen 
postitse, jossa todetaan, että sinä ostajana peruutat tämän sopimuksen tai vastaavaa ilmaisua 
käyttäen. Sisällytä viestiin myös tiliisi liitetty sähköpostiosoite tai puhelinnumero, sekä 
tilausnumerosi. Lähetä viesti osoitteella: SignCircle Oy, Leinolankatu 58 B 3, 33580 Tampere, 
Suomi. 

 

11. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat vaateet, ilmoitukset ja menettely. 

Jos uskot, että työtäsi kopioidaan ja jaetaan Palvelussa tavalla, joka muodostaa 
tekijänoikeusrikkomuksen, anna tekijänoikeuksien asiantuntijallemme seuraavat tiedot: 

sähköinen tai fyysinen allekirjoitus henkilöltä, jolla on valtuudet toimia tekijänoikeuden omistajan 
puolesta; 

kuvaus tekijänoikeuksilla suojatusta teoksesta, jonka oikeuksia on mielestäsi rikottu; 

kuvaus paikasta Palvelussa, josta mielestäsi loukkaava aineisto sijaitsee (kuvauksen on oltava 
riittävän tarkka, jotta voimme löytää väitetyn loukkaavan aineiston); 

yhteystietosi, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; 

kirjallinen lausuntosi siitä, että olet hyvässä uskossa, että kiistetty käyttö ei ole tekijänoikeuden 
omistajan, sen edustajan tai lainmukaisen luvan mukaista; 

kirjallinen lausunto siitä, että edellä kuvatut tiedot ilmoituksesta pitävät paikkansa, ja että olet 
tekijänoikeuden omistaja tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuksien omistajan puolesta 
rangaistuksen uhalla. 

Ilmoitus tekijänoikeusrikkomuksesta on toimitettava Yrityksen Copyright Agentille sähköpostitse 
osoitteeseen info@signcircle.fi, puhelimitse numeroon 040 576 1044 tai kirjeitse osoitteeseen: 

 

SignCircle Oy, Leinolankatu 58 B 3, 33580 Tampere, Suomi. 

 

SignCircle Network  sulkee toistuviin rikkomuksiin syyllistyvien käyttäjien tilit. 

 

12. Vastuuvapauslausekkeet. 

SIGNCIRCLE TUOTTAA PALVELUN ”SELLAISENAAN” JA ”KUTEN SE ON SAATAVANA” JA 
SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA SE EI ANNA SUORIA, EPÄSUORIA, LAKISÄÄTEISIÄ 
TAI MUITA TAKUITA LIITTYEN PALVELUUN (MUKAAN LUKIEN KAIKKI SIINÄ OLEVA SISÄLTÖ) , 
MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTUMATTA, KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT TYYDYTTÄVÄSTÄ 
LAADUSTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI 
LOUKKAAMATTOMUUDESTA. SIGNCIRCLE EI VÄITÄ TAI TAKAA, ETTÄ (A) PALVELU ON 
KESKEYTYMÄTÖNTÄ, TURVALLISTA TAI VIRHEETÖNTÄ, (B) ETTÄ PALVELUSSA OLEVAT VIAT TAI 

mailto:info@signcircle.fi
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VIRHEET KORJATAAN TAI (C) ETTÄ MIKÄÄN PALVELUSSA OLEVA TAI SEN KAUTTA SAATAVA 
TIETO ON TÄSMÄLLISTÄ. 

 

SIGNCIRCLE EI VASTAA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ, JONKA SINÄ TAI TOINEN KÄYTTÄJÄ TAI 
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMIJA JULKAISEE, LÄHETTÄÄ TAI VASTAANOTTAA PALVELUN 
KAUTTA. KÄYTÄT KAIKKEA PALVELUN KAUTTA LADATTUA TAI MUUTOIN SEN KAUTTA SAATUA 
MATERIAALIA OMAN HARKINTASI MUKAAN, OMALLA RISKILLÄSI. 

 

SIGNCIRCLE EI VASTAA SINUN TAI TOISEN KÄYTTÄJÄN KÄYTTÄYTYMISESTÄ PALVELUSSA TAI 
SEN ULKOPUOLELLA. 

 

13. Kolmannen osapuolen palvelut. 

Palvelu voi sisältää kolmansien osapuolten mainoksia ja kampanjoita sekä linkkejä muihin 
verkkosivustoihin tai resursseihin. SignCircle Network ei vastaa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai 
resurssien saatavuudesta (tai saatavuuden puutteesta). Jos päätät olla vuorovaikutuksessa 
kolmansien osapuolten kanssa Palvelumme kautta, kyseisen osapuolen ehdot määrittävät niiden 
suhteen kanssasi. SignCircle Network ei ole vastuussa tällaisista kolmansien osapuolten ehdoista tai 
toimista. 

 

14. Vastuun rajoitus. 

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA SIGNCIRCLE, SEN 
TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINHALTIJAT TAI PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN 
VÄLILLISESSÄ, SEURANNAISESSA, ESIMERKINOMAISESSA, SATUNNAISESSA, ERITYISESSÄ TAI 
RANGAISTUKSELLISESSA TAI LAAJENNETUSSA VASTUUSSA, MUKAAN LUKIEN MUTTA 
RAJOITUKSETTA SUORAN TAI VÄLILLISEN LIIKEVOITON MENETYKSET, TAI TIEDON MENETYS, 
TAI KÄYTTÖ, GOODWILL-TAPPIO, TAI MUU AINEETON MENETYS, JOTKA JOHTUVAT: (I) SINUN 
PÄÄSYSTÄSI PALVELUUN TAI KYVYTTÖMYYDESTÄSI KÄYTTÄÄ PALVELUA, (II) MUIDEN 
KÄYTTÄJIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN MENETTELYSTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ PALVELUSSA TAI 
SEN KÄYTÖSSÄ; TAI (III) LUVATTOMASTA PÄÄSYSTÄ SISÄLTÖÖSI, SEN KÄYTTÖÖN TAI 
MUUTTAMISEEN, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU 
SIGNCIRCLELLE MILLOIN TAHANSA. HUOLIMATTA EDELLÄ MAINITUSTA MISSÄÄN 
TAPAUKSESSA SIGNCIRCLEN YHTEENLASKETTU VASTUU SINULLE KAIKKIEN PALVELUUN TAI 
TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYEN VAATIMUSTEN OSALTA EI VOI YLITTÄÄ SIGNCIRCLELLE 
MAKSAMAASI MÄÄRÄÄ, JOS MAKSUJA ON SUORITETTU, KAHDENKYMMENEN NELJÄN (24) 
KUUKAUDEN AIKANA ENNEN OIKEUSKANTEEN NOSTAMISTA, VÄLIMIESMENETTELYN 
KÄYNNISTÄMISTÄ TAI MUUN OIKEUSVAATIMUKSEN NOSTAMISTA SIGNCIRCLEÄ VASTAAN, 
RIIPPUMATTA SIITÄ KOSKEEKO RIITA OIKEUDELLISIA TAI PÄÄOMAVAATIMUKSIA, MISSÄÄN 
ERITYISTUOMIOISTUIMESSA. EDELLISEN VIRKKEEN VAHINKOJEN RAJOITUS ON VOIMASSA (i) 
RIIPPUMATTA VAATEEN PERUSTEESTA (LAIMINLYÖNTI, SOPIMUS, RIKKOMUS, 
OIKEUDENLOUKKAUS, TAI MUU), (ii) RIIPPUMATTA VELVOITTEIDEN RIKKOMUKSESTA JA (iii) 
KOSKIEN KAIKKIA TAPAHTUMIA, PALVELUA JA TÄTÄ SOPIMUSTA. 
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TÄSSÄ KOHDASSA 15 ESITETYT VASTUUN RAJOITTAMISEN EHDOT ESITETTY OVAT VOIMASSA, 
VAIKKA SINUN TOIMESI TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EIVÄT VASTAISI TARKOITUSTAAN. 

 

JOTKIN LAINSÄÄDÄNNÖN ALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI 
RAJOITTAMISTA, JOTEN OSA TAI KAIKKI POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET TÄSSÄ JAKSOSSA 
EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. 

 

 

15. Välimiesmenettely, ryhmäkanteesta luopuminen ja valamiesmenettelystä luopuminen. 

Jollei sovellettava laki sitä kiellä: 

 

1. Tähän Sopimukseen, tai Palveluun liittyvien erimielisyyksien ja ristiriitojen ratkaiseminen 
(mukaan lukien väitetystä rikkomisesta johtuvat riidat), riippumatta tapahtuman ajankohdasta, 
aiemmista, nykyisistä ja tulevista vaateista, tapahtuu yksinomaan SITOVAN 
VÄLIMIESMENETTELYN kautta. Poikkeuksena välimiesmenettelyn yksinomaisuuteen on, että 
sinulla on oikeus nostaa yksittäinen vaade SignCircleä vastaan toimivaltaisessa vähäisten 
vaatimusten tuomioistuimessa asuinosavaltiossasi. Välimiesmenettely toteutetaan vain 
kirjallisena, paitsi jos sinä tai SignCircle käytätte oikeuttanne suulliseen kuulemiseen 
Välimiehen toimesta. Riippumatta siitä, valitsetko välimiesmenettelyn tai vähäisten 
vaatimusten tuomioistuimen, et voi missään tapauksessa aloittaa tai ylläpitää ryhmäkannetta 
SignCircleä vastaan missään ryhmäkannemenettelyssä tai edustuksellisessa menettelyssä. 
 

2. Hyväksymällä tämän Sopimuksen sitoudut kohdan 16 välimiessopimukseen (edellytyksenä 
on nykyisten käyttäjien rajoitettu kertaluonteinen oikeus jättäytyä ulos sopimuksesta 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa, ks. jäljempänä). Tällöin SEKÄ SINÄ ETTÄ 
SIGNCIRCLE LUOVUTTE OIKEUDESTANNE VIEDÄ KIISTA OIKEUSPROSESSIIN (lukuun 
ottamatta asioita, jotka voidaan asianmukaisesti käsitellä vähäisten vaateiden 
tuomioistuimessa, ja jotka ovat kyseisen tuomioistuimen toimivallan piirissä). LUOVUT MYÖS 
OIKEUDESTASI OSALLISTUA RYHMÄKANTEESEEN TAI MUUHUN RYHMÄMENETTELYYN. 
 

3. Jos nostat vaateen SignCircleä vastaan vähäisten vaatimusten tuomioistuimen ulkopuolella, 
oikeuksiesi määrittelystä vastaa PUOLUEETON VÄLIMIES, EI TUOMARI TAI VALAMIEHISTÖ. 
Välimies määrittelee kaikki riidan sovittelun asiat. Sama pätee SignCirclen osalta. Sinulla ja 
SignCirclellä on oikeus oikeudenmukaiseen kuulemiseen ennen välimiehen käsittelyä. 
Välimies voi antaa tuomion kuten tuomioistuinkin, mutta välimiesmenettely on yleensä 
yksinkertaisempi ja tehokkaampi kuin oikeudenkäynnit ja muut juridiset prosessit. 
Välimiesoikeuden päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia tuomioistuimessa ja ne voi 
kumota tuomioistuimessa vain hyvin rajallisissa tapauksissa. Välimiesmenettelystä on 
lisätietoja kohdassa välimiesmenettelyt. 
 
 

4. Kohdissa 17 ja 18 määritelty oikeusistuimen toimivalta ja oikeuspaikka on sisällytetty tähän 
Välimiesmenettelysopimukseen ja sitä ja sovelletaan siinä. 
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Päättäessäsi, hyväksytkö vai hylkäätkö tämän Välimiessopimuksen, ota seuraavat asiat huomioon: 

 

•Välimiesmenettely on yksityinen riitojenratkaisujärjestelmä, joka ei tapahdu siviilituomioistuimessa, 
siviilioikeuden tuomarin, tai valamiehistön toimesta. Sen sijaan osapuolten väliset kiistat riita 
ratkaistaan osapuolten valitseman yksityisen välimiehen toimesta. Välimiesmenettely ei rajoita tai 
vaikuta sinun mahdollisuuksiisi nostaa kanne yksilönä SignCircleä vastaan. Välimiesmenettelyn 
hyväksyminen vaikuttaa vain siihen, missä kiistat käsitellään ja miten ne ratkaistaan. 

• Välimiesmenettelyä pidetään yleensä nopeampana kiistojen ratkaisuprosessina kuin 
oikeusjärjestelmää. Näin ei kuitenkaan ole aina. Välimies määrittää yleensä, tuleeko SignCirclen tai 
sinun maksaa välimiesmenettelyn kustannukset tai jakaa ne keskenänne, riippuen esitellyistä 
olosuhteista. 

  

• TÄRKEÄÄ: NYT JA TULEVAISUUDESSA VOI OLLA OIKEUSJUTTUJA SIGNCIRCLEÄ VASTAAN 
RYHMÄKANTEENA TAI MUULLA RYHMÄMENETTELYLLÄ SINUN ETUJESI PUOLESTA, SISÄLTÄEN 
MUTTA RAJOITTUMATTA KOHDASSA 16 ESITELLYT RYHMÄKANTEET. JOS NE VOITTAVAT 
OIKEUDESSA, NIISTÄ VOI MAHDOLLISESTI SEURATA TALOUDELLISTA TAI MUUTA ETUA 
SINULLE, JOS JÄTTÄYDYT POIS VÄLIMIESSOPIMUKSEN TAKAUTUVASTA SOVELTAMISESTA. 
NÄIDEN RYHMÄKANTEIDEN JA/TAI MUIDEN VASTAAVIEN OLEMASSAOLO EI TARKOITA, ETTÄ NE 
TULEVAT VOITTAMAAN OIKEUDESSA, TAI VOITTAESSAANKAAN JOHTAISIVAT ETUIHIN SINULLE. 

  

•Sinun osallistumisesi mihin tahansa ryhmäkanteeseen tai edustukselliseen lakitoimeen SignCircleä 
vastaan estetään, paitsi jos jättäydyt ajoissa tämän takautuvan Välimiessopimuksen ulkopuolelle. 
Osallistumisesi mihin tahansa etuuksien jakamiseen ryhmäkanteiden tai edustuksellisen lakitoimen 
seurauksena estetään, olettaen että et ole sitoutunut jo aiemmin välimiessopimukseen ja 
ryhmäkanteesta luopumisen sopimukseen SignCircleä vastaan. 

 

TÄMÄN VÄLIMIESMENETTELYSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN TAI HYLKÄÄMINEN ON TÄRKEÄ 
PÄÄTÖS. SE ON PÄÄTÖS, JOKA SINUN TULEE TEHDÄ. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ TEET RIITTÄVÄSTI 
LISÄTUTKIMUKSIA JA KUULET MUIDEN MIELIPITEITÄ — SISÄLTÄEN MUTTA RAJOITTUMATTA 
LAKIMIEHEEN — KOSKIEN OMAN PÄÄTÖKSESI SEURAUKSIA, KUTEN TEET MUITA TÄRKEITÄ 
YRITYSPÄÄTÖKSIÄ TAI ELÄMÄNVALINTOJA KOSKIEN. 

 

JOS OLET SIGNCIRCLEIN NYKYINEN KÄYTTÄJÄ, JA ET HYVÄKSY TÄMÄN VÄLIMIESMENETTELYN 
EHTOJA TAKATUVASTI, SINUN TÄYTYY JÄTTÄYTYÄ POIS TAKAUTUVASTI 
VÄLIMIESMENETTELYSOPIMUKSESTA SEURAAVAN 30 PÄIVÄN KULUESSA SEURAAVASTI: 

 

Lähettämällä sähköposti osoitteeseen info@signcircle.fi seuraavan 30 päivän aikana. Sähköpostin 
on sisällettävä seuraavat tiedot, jotta se on voimassa: täydellinen nimi, osoite, SignCircle-tiliisi liittyvä 
sähköposti ja/tai puhelinnumero ja ilmoitus siitä, että olet valinnut jäädä pois tästä 
välityssopimuksesta takautuvasti. 
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Jos päätät olla jättäytymättä pois tästä takautuvasta välimiesmenettelysopimuksesta seuraavan 30 
päivän kuluessa, sinä ja SignCircle sitoudutte Välimiessopimuksen ehtoihin myös takautuvasti. 
Sinulla on oikeus pyytää neuvoja valintasi mukaan (omalla kustannuksellasi) 
välimiesmenettelysopimusta koskien. JOS PÄÄTÄT JÄTTÄYTYÄ POIS TÄMÄN 
VÄLITYSSOPIMUKSEN TAKAUTUVASTA OSASTA, SINUA SITOVAT SILTI KAIKKI AIEMMAT 
VÄLIMIESMENETTELYSOPIMUKSET / MÄÄRÄYKSET, JOIHIN OLET AIEMMIN SITOUTUNUT 
SIGNCIRCLEN KANSSA, SEKÄ TÄMÄ VÄLIMIESMENETTELYSOPIMUS TULEVAISUUDESSA. 

 

16. Sovellettava laki. 

Lukuun ottamatta alueita, joilla välimiesmenettelyn sopimuksemme on lainvastainen, sovelletaan 
tähän sopimukseen ja Palveluun tai Sopimukseen liittyvissä kiistoissa Suomen perustuslakia. 

 

17. Oikeuspaikka. 

Lukuun ottamatta kiistoja, jotka voidaan asianmukaisesti käsitellä vähäisten vaatimusten 
tuomioistuimessa asuinmaassasi, kaikki tähän Sopimukseen, Palveluun tai sinun ja SignCirclen 
väliseen suhteeseen liittyvät, mistä tahansa syystä nousevat kiistat, joita ei jostain syystä viedä 
välimiesmenettelyyn, käsitellään yksinomaan valtion oikeusistuimissa. Sinä ja SignCircle suostutte 
Suomen oikeusistuinten henkilökohtaiseen toimivaltaan ja luovut vaatimuksesta, että käsittely näissä 
oikeusistuimissa on epämukavaa. 

 

18. Sinun vahingonkorvauksesi. 

Sovellettavan lain sallimissa suostut turvaamaan, puolustamaan ja pitämään syyttöminä SignCircleä, 
sen johtoa, toimihenkilöitä, asiamiehiä ja työntekijöitä koskien kaikkia valituksia, vaateita, 
vaatimuksia, vahinkoja, tappioita, kustannuksia, velkoja ja kuluja, mukaan lukien asianajajan 
palkkioita, jotka syntyvät tai jotka liittyvät jollakin tavalla käyttäjän pääsyyn Palveluun tai sen 
käyttöön, sinun Sisältöösi tai tämän Sopimuksen rikkomukseen sinun osaltasi. 

 

19. Koko sopimus; muuta. 

Tämä Sopimus, Tietosuojaseloste, Turvallisuusvinkit ja muut ehdot, jotka on annettu sinulle ja jotka 
olet hyväksynyt ostaessasi Palvelussa tarjottavia lisäominaisuuksia, tuotteita tai palveluja, 
muodostavat koko sopimuksen sinun ja SignCirclen välillä Palvelun käyttöä koskien, paitsi 
seuraavalla poikkeuksella: Osan 16 takautuvasta soveltamisesta pois jättäytyneet käyttäjät ovat 
edelleen aiempien sopimusten välimiesmenettelysopimuksen alaisia SignCirclen kanssa, samoin 
kuin tämän sopimuksen välimiesmenettely jatkossa. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto on 
pätemätön, loput tästä Sopimuksesta pysyvät täysin voimassa. Sopimuksen minkään kohdan tai 
ehdon käyttämättä jättäminen tai toteuttamisen laiminlyönti SignCirclen taholta ei merkitse 
luopumista tällaisesta oikeudesta tai ehdosta. Hyväksyt että SignCircle Network -tilisi ei ole 
siirrettävissä ja kaikki oikeutesi tiliisi ja sen Sisältöön päättyvät kuollessasi. Tämän Sopimuksen 
myötä ei synny kumppanuutta, yhteisyritystä, muuta erityistä suhdetta, tai työsuhdetta, etkä sinä voi 
esittää esiintyväsi SignCirclen puolesta tai sitä sitovalla tavalla missään muodossa. 


