PAULUS-MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT
Nämä käyttöehdot koskevat Paulus & Co Oy:n PAULUS-sovelluksen tarjoamista ja muodostavat sitovan
sopimuksen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille (yhdessä ”Osapuolet”).
Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut Asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja käyttäessäsi PAULUSsovellusta. Mikäli et ymmärrä tai et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä PAULUS-sovellusta.
”Palveluntarjoaja” on Paulus & Co Oy (2857520-1) Sahantie 41, 98360 Vuostimo, Suomi.
1.PAULUS-sovellus, sen käyttö ja käytön rajoitukset

1.1.KÄYTTÖTARKOITUS. PAULUS-sovellus on mobiilisovellus, joka on tarkoitettu hevosten liikuntaa,
ruokintaa, terveyttä ja lääkintää koskevien tietojen tallentamiseen ja seuraamiseen. PAULUSsovelluksessa Asiakkaalla on mahdollisuus lisätä sovellukseen yhden tai useamman hevosensa
tiedot kuten esimerkiksi nimi, rekisterinumero, syntymäaika, harrasteen tyyppi, paino, lämpötila,
hevosen käyttötarkoitus, hoitotoimenpiteet ja lääkitykset sekä hoitotoimenpiteitä ja esimerkiksi
kilpailuja koskevat suunnitelmat. Sovelluksessa voidaan myös seurata kunkin hevosen tietoja ja tilaa
sovellukseen tallennettujen tietojen avulla. Yksittäisen hevosen tiedot voidaan poistaa ja niitä
voidaan muokata. PAULUS-sovellus voi mahdollistaa myös hevosen tietojen jakamisen muille
sovelluksen käyttäjille. PAULUS-sovellus ei ole eläinlääketieteellinen sovellus eikä se tarjoa
sitovia eläinlääketieteellisiä neuvoja tai ohjeita, vaan niiden osalta on aina konsultoitava
eläinlääkäriä. (”Käyttötarkoitus”).
1.2.VAROAJAT. Hevosen lääkintää koskevien tietojen osalta PAULUS-sovellus tarjoaa tietoa esimerkiksi
doping-varoajasta tai detektioajasta (hevosen käyttötarkoituksesta riippuen) sekä teurasvaroajasta
(”Varoajat”).
Doping-varoajat ja detektioajat ovat kulloinkin voimassa oleviin Suomen
Ratsastajainliiton ja Suomen Hippos ry:n säännöksiin perustuvia ja ne voivat muuttua esimerkiksi
lainsäädännön tai asiaa hallinnoivan tahon säännösten muuttuessa. Teurasvaroaikojen osalta
noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Varoajat vaihtelevat eri lääkeaineille ja
Varoaikoja koskevien säännösten muuttuessa niiden päivittyminen PAULUS-sovelluksessa voi
vaatia jonkin verran aikaa. Kaikkien Varoaikojen osalta on aina konsultoitava lääkeaineen tai
lääkityksen määrännyttä eläinlääkäriä. Palveluntarjoajan vastuuta Varoajoista koskevat rajoitukset
on todettu kappaleessa 6.
1.3.SALLITTU KÄYTTÖ. PAULUS-sovellusta saa käyttää ainoastaan Käyttötarkoituksen mukaisessa
tarkoituksessa ja näiden käyttöehtojen sallimassa laajuudessa. PAULUS-sovellus on ladattavissa
Apple Inc. App Store –palvelusta ja Google Inc. Google Play-palvelusta, jotka edellyttävät
Asiakkaalta rekisteröitymistä ja joihin sovelletaan kummankin palvelualusta omia käyttöehtoja.
1.4.

Käyttämällä PAULUS-sovellusta Asiakas vahvistaa ja vakuuttaa lukeneensa, ymmärtäneensä
ja hyväksyvänsä nämä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä sekä hyväksyvänsä
PAULUS-sovelluksen tarjoamisen sellaisena kuin se on.

2. Hinnat, maksut ja maksaminen

2.1.MAKSULLISUUS. PAULUS-sovelluksen käyttäminen on maksullista, mutta sovelluksen käyttöönoton
yhteydessä voidaan tarjota ilmainen kokeilujakso. Palveluntarjoajan perimät maksut on määritelty
Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, joka on saatavilla osoitteessa
[XX] ja ne perustuvat palvelutasoihin, jotka on myös määritelty hinnastossa.
2.2.HINTOJEN MUUTOKSET. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tarkastaa hintojaan aika-ajoin ja ilmoittaa
hintojen muutoksista 30 vuorokautta ennen muutosten voimaantuloa.

2.3.MAKSAMINEN JA MAKSUTAVAT. Palveluntarjoajan perimät maksut maksetaan Apple Inc. App Store –
palveluun tai Google Inc. Google Play-palveluun Asiakkaan liittämällä maksuvälineellä. App Storepalvelussa maksamista koskevista ehdoista ja maksutavoista on lisätietoja saatavilla osoitteessa
https://support.apple.com/fi-fi/HT202631. Google Play-palvelussa maksamista koskevista ehdoistaja
maksutavoista
on lisätietoja saatavilla osoitteessa https://support.google.com/googleplay/topic/
3365267?hl=fi&ref_topic=3364264.

3.Käyttöehtojen voimassaolo ja lakkaaminen

3.1.

VOIMASSAOLO. Nämä käyttöehdot ovat voimassa ja sitovat Osapuolia niiden hyväksymisestä
alkaen ja pysyvät voimassa siihen saakka, kunnes Asiakas poistaa Käyttäjäprofiilinsa PAULUSsovelluksesta.

3.2.

IRTISANOMINEN. Asiakas voi irtisanoa nämä käyttöehdot poistamalla tai pyytämällä
Palveluntarjoajaa poistamaan Käyttäjäprofiilinsa. Jos Asiakas em. tavalla purkaa tämän, nämä
käyttöehdot hyväksymällä syntyneen, sopimuksen, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta
palauttaa suoritettuja maksuja.

3.3.

KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMINEN. Mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai aiheuttaa haittaa tai
vahinkoa muille PAULUS-sovelluksen, Palveluntarjoaja voi purkaa nämä käyttöehdot hyväksymällä
syntyneen sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta
käyttämästä PAULUS-sovellusta. Jos Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen em. perusteella, niin
suoritettuja maksuja ei palauteta.

3.4.

VOIMAAN JÄÄVÄT EHDOT. Osapuolten vastuita ja tietojen luovutusta viranomaisille koskevat
ehdot jäävät voimaan sopimuksen lakkaamisen jälkeenkin samoin kuin muut sellaiset ehdot, jotka
luonteensa puolesta ulottuvat käyttöehtojen voimassaolon jälkeiseen aikaan.

4. Käyttäjäprofiili ja henkilötietojen käsittely

4.1.KÄYTTÄJÄPROFIILI. PAULUS-sovelluksessa Asiakas luo itselleen Käyttäjäprofiilin, johon kytkeytyvät
Asiakkaan hevosten tiedot. Käyttäjäprofiiliin tallennetaan Asiakkaasta ainoastaan PAULUSsovelluksen käytön ja Asiakkaan tunnistamisen kannalta vain välttämättömät tiedot kuten nimi ja
puhelinnumero sekä sähköpostisoite.
4.2.MARKKINOINTI. Käyttäjäprofiilin tietoja voidaan Asiakkaan hyväksynnällä käyttää Palveluntarjoajan
markkinointitarkoituksiin.
4.3.TIETOJEN POISTAMINEN. Mikäli Asiakas poistaa Käyttäjäprofiilinsa, kaikki Käyttäjäprofiilin tallennetut
henkilötiedot ja muut Käyttäjäprofiilin sidotut tiedot poistetaan välittömästi. Palveluntarjoajalla on
kuitenkin oikeus säilyttää sellaiset Asiakasta koskevat tiedot, joiden säilyttämiseen sillä on oikeus tai
velvollisuus lain tai viranomaismääräyksen nojalla
4.4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY. Palveluntarjoaja noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen
käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Asiakkaan ja Käyttäjäprofiilin henkilötietojen
tallentamisen ja käsittelyn tarkoitus sekä siten muodostuneen henkilörekisterin suojaamisen
periaatteet ja Palveluntarjoajan asema rekisterinpitäjänä on tarkemmin kuvattu
tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa [www-osoite tähän].

4.4.1.

PAULUS-sovelluksen Käyttäjäprofiili luodaan matkapuhelinnumeron käyttöön perustuvalla
tunnisteella, joka edellyttää matkapuhelinnumeron välittämistä tunnistepalvelun tarjoajalle.
Tunnistepalvelun tarjoaja ja henkilötietojen käsittelijä on Twilio Ireland Limited, 25-28 North
Wall Quay, Dublin 1, Irlanti, ja jonka tietosuojapolitiikka on saatavilla osoitteessa https://
www.twilio.com/legal/privacy/authy.

4.5.PAULUS-sovelluksen käyttöä voidaan seurata mahdollisten virhetilanteiden selvittämiseksi ja palvelun
laadun parantamiseksi. Seurannan tarkoituksena ei ole Asiakkaan profilointi eikä henkilötietojen
kerääminen, mutta Asiakas voi olla seurannassa jäljitettävissä.

5.Immateriaalioikeudet

5.1.IMMATERIAALIOIKEUDET. PAULUS-sovellus sisältää Palveluntarjoajan ja sen sopimuskumppaneiden
immateriaalioikeuksia. Kaikki tavaramerkit, tunnukset, keksinnöt, patentit, hyödyllisyysmallit, mallit,
tekniset esikuvat, käyttöliittymät, ohjelmistot, kaupallinen, tekninen ja taloudellinen tieto sekä
teokset, kirjalliset ja muut sovellukseen tai sen tarjoamiseen liittyvät aineistot, työt ja tulokset sekä
kaikki niihin liittyvät rekisteröidyt ja rekisteröimättömät oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla ja sen
sopimuskumppaneilla.
5.2.HYÖDYNTÄMINEN KÄYTÖN EDELLYTTÄMÄSSÄ LAAJUUDESSA. Asiakas saa hyödyntää PAULUSsovelluksen immateriaalioikeuksia vain sovelluksen käyttämisen edellyttämässä välittömässä ja
välttämättömässä laajuudessa.

6.Osapuolten vastuut

6.1.Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä eikä välillisistä ja välittömistä vahingoista, jotka voivat
aiheutua vanhentuneista Varoaikoja koskevista tiedoista PAULUS-sovelluksessa. Kaikkien
Varoaikojen ja niistä riippuvaisten päätösten osalta on aina konsultoitava lääkeaineen tai
lääkityksen määrännyttä eläinlääkäriä.
6.2.Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan PAULUS-sovellukseen itse tallentamista tiedoista tai niiden
oikeellisuudesta eikä PAULUS-sovellus ole eläinlääketieteellinen sovellus tai tarjoa sitovia
eläinlääketieteellisiä neuvoja tai ohjeita, vaan niiden osalta on aina konsultoitava
eläinlääkäriä. Asiakas vastaa antamistaan virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista
aiheutuneista välillisistä ja välittömistä vahingoista.
6.3.PAULUS-sovellus on pääasiallisesti saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina, mutta palvelussa voi aika
ajoittain esiintyä ylläpitokatkoja, joista Palveluntarjoaja ei ole velvollinen Asiakasta erikseen
etukäteen tiedottamaan.
6.4.Asiakas vastaa itse PAULUS-sovelluksen käytön edellyttämistä Internet- ja datayhteyksistä sekä
laitteista eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden saatavuudesta, käytettävyydestä tai soveltuvuudesta
tarkoitukseen.

7.Muut ehdot

7.1.ALIHANKKIJAT. Palveluntarjoaja hyödyntää alihankkijoita PAULUS-sovelluksen tuottamisessa ja
toimittamisessa. Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle PAULUS-sovelluksen tarjoamisesta määräytyy
tämän sopimuksen ja voimassa olevan pakottavan lain mukaisesti.

7.2.PÄTEMÄTTÖMÄT EHDOT. Jos jokin näiden käyttöehtojen sopimusehdoista osoittautuu
pätemättömäksi, kaikki muut ehdot jäävät voimaan mahdollisimman laajasti alkuperäisessä
muodossaan.
7.3.KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja,
jolloin Asiakasta informoidaan muutoksesta ja Asiakkaalta pyydetään muutettujen käyttöehtojen
hyväksymistä.
7.4.SOVELLETTAVA LAKI. PAULUS-sovellukseen ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.
7.5.RIITOJEN RATKAISU. PAULUS-sovellusta koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa ja
Suomen lain mukaisesti, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

