Avetta, LLC
Loppukäyttäjän palvelusopimus
Viimeisen korjatun version päivämäärä: 16. elokuuta 2017
Tervetuloa Avettaan, toimitusketjun hallintasovelluspalveluun, joka yhdistää maailman johtavat
organisaatiot ("Asiakkaat") pätevien ammattimaisten toimittajien, urakoitsijoiden ja myyjien
("Toimittajat") kanssa. Lukuun ottamatta sitä, mikä on nimenomaisesti kuvattu kohdassa
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT; MUUT PALVELUT, Avettan palveluja ja sivustoa
(yhdessä "Avettan verkosto" tai "Avettan palvelut") operoivat Avetta, LLC ja sen
osakkuusyhtiöt (yhdessä ”me”,”Avetta” tai ”Yhtiö”) osoitteessa www.avetta.com sijaitsevan
verkkosivustomme tai sen mobiiliversion (yhdessä ”Sivusto”) kautta. Avettan palveluiden ja
Sivuston käyttöänne hallitsevat nämä palveluehdot ("Palveluehdot" tai "Sopimus"), olittepa
Avettan palveluiden tai Sivuston rekisteröity tilaaja tai ette.
Avetta varaa oikeuden omasta harkinnastaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa osia näistä
Palveluehdoista milloin tahansa sähköpostitse lähetetyllä 30 päivän ennakkoilmoituksella. Jos
teemme näin, julkaisemme näiden Palveluehtojen muutokset tällä sivulla 30 päivää etukäteen ja
ilmoitamme tämän sivun yläosassa päivämäärän, jona näitä ehtoja on viimeksi tarkistettu.
Jatkamalla Avettan palveluiden käyttöä tällaisten muutosten jälkeen ilmaisette hyväksyvänne
uudet Palveluehdot. Ellette suostu noudattamaan näitä tai tulevia Palveluehtoja, älkää käyttäkö
Avettan palveluja (tai jatkako niiden käyttöä). On velvollisuutenne tarkistaa Sivusto säännöllisesti
määrittääksenne, onko näitä Palveluehtoja muutettu, ja tarkastellaksenne näitä muutoksia.
LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄTTE SIVUSTOA TAI
OSTATTE JA/TAI KÄYTÄTTE AVETTAN TARJOAMIA PALVELUJA. NÄMÄ PALVELUEHDOT
SISÄLTÄVÄT TÄRKEITÄ LAILLISIA OIKEUKSIANNE, OIKEUSKEINOJANNE JA
VELVOITTEITANNE KOSKEVIA TIETOJA. NÄIHIN KUULUU USEITA VASTUUN RAJOITUKSIA
JA POISSULKEMISIA, VELVOITTEENNE OLLA LÄHETTÄMÄTTÄ SIVUSTOLLE
ARKALUONTEISIA TIETOJA, RIITOJEN RATKAISULAUSEKE, JOKA MÄÄRITTÄÄ SEN,
MITEN JA MISSÄ RIIDAT RATKAISTAAN, JA NÄIHIN PALVELUEHTOIHIN SOVELLETTAVA
LAKI SEKÄ RYHMÄKANTEEN VÄLIMIESMENETTELYSTÄ LUOPUMINEN.
MAKSATTE KORVAUSTA AVETTAN PALVELUIDEN OSTAMISESTA
ESIKARSINTATARKISTUKSIA VARTEN ASIAKKAIDEN TOIMITTAMIEN PARAMETRIEN JA
TEIDÄN TOIMITTAMIENNE TIETOJEN PERUSTEELLA.
TILATESSANNE AVETTAN PALVELUT PERIMME KÄYTTÖÖNOTTOMAKSUN
LUOTTOKORTILTANNE JA TALLENNAMME LUOTTOKORTTINNE NUMERON. ELLETTE
PÄÄTÄ TILAUSTANNE, LUOTTOKORTTIANNE VELOITETAAN AUTOMAATTISESTI KAIKISSA
SEURAAVISSA TILANTEISSA:
•

TOIMITTAJANA TILINNE UUSITAAN AUTOMAATTISESTI JA LUOTTOKORTTIANNE
VELOITETAAN AUTOMAATTISESTI JOKA 12. KUUKAUSI TILAUSPÄIVÄSTÄNNE
LUKIEN, ELLETTE SOITA PERUUTTAAKSENNE TILINNE VÄHINTÄÄN 30 PÄIVÄÄ
ENNEN SEN UUSIMISPÄIVÄÄ.

•

TOIMITTAJANA LUOTTOKORTTIANNE VELOITETAAN AUTOMAATTISESTI JOKA
KERRAN, KUN PÄIVITÄTTE TILAUSTANNE LISÄÄMÄLLÄ ASIAKKAAN SIVUSTON
TAI TUOTTEEN.

•

TOIMITTAJANA LUOTTOKORTTIANNE VELOITETAAN AUTOMAATTISESTI JOKA
KERRAN, KUN TILAUSTANNE PÄIVITTÄÄ ASIAKAS, JOKA VALITSEE TEIDÄT
HYVÄKSYTTYJEN TOIMITTAJIEN LUETTELOONSA.

•

TOIMITTAJANA LUOTTOKORTTIANNE VELOITETAAN AUTOMAATTISESTI JOKA
KERRAN, KUN ASIAKAS ILMOITTAA AVETTALLE, ETTÄ OLETTE OSA TUON
ASIAKKAAN TOIMITUSKETJUA

KATSO LISÄTIEDOT NÄIDEN PALVELUEHTOJEN OSIOSSA ”TOIMITTAJAN KÄYTTÄJÄN
SISÄLTÖ JA TOIMITTAJALUETTELOT” JA MAKSUNPALAUTUS- JA UUSIMISKÄYTÄNTÖ
LIITTEESSÄ 2.
JOS LUOTTOKORTTITIETONNE MUUTTUVAT, TEIDÄN ON TOIMITETTAVA PÄIVITETYT
LUOTTOKORTTITIEDOT OTTAMALLA YHTEYTTÄ AVETTAAN NUMEROON 949 936 4500.
ELLEI AVETTA PYSTY VELOITTAMAAN LUOTTOKORTTIANNE YLLÄ KUVATULLA
TAVALLA, TILAUKSENNE PÄÄTETÄÄN TUOLLOISEN TILAUSKAUTENNE LOPUSSA.
NAPSAUTTAMALLA ALLA OLEVAA RUUTUA ILMOITATTE LUKENEENNE JA
YMMÄRTÄNEENNE TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT JA SUOSTUVANNE NIIDEN SITOMAKSI,
OLITTEPA AVETTAN PALVELUIDEN TAI SIVUSTON REKISTERÖITY TILAAJA TAI ETTE. JOS
SOLMITTE TÄMÄN SOPIMUKSEN YHTIÖN TAI MUUN OIKEUSHENKILÖN PUOLESTA,
VAKUUTATTE, ETTÄ TEILLÄ ON VALTUUS SITOA TÄMÄ YHTEISÖ JA SEN KUMPPANIT
NÄIHIN EHTOIHIN, MISSÄ TAPAUKSESSA TERMIT ”TE” TAI ”TEIDÄN” TARKOITTAVAT TÄTÄ
YHTEISÖÄ JA SEN KUMPPANEITA. ELLEI TEILLÄ OLE TÄTÄ VALTUUTTA TAI ELLETTE
HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, TEIDÄN EI PIDÄ HYVÄKSYÄ TÄTÄ SOPIMUSTA EIKÄ KÄYTTÄÄ
AVETTAN PALVELUJA. TÄMÄ SOPIMUS MUODOSTAA SITOVAN SOPIMUKSEN TEIDÄN JA
AVETTAN VÄLILLÄ. ELLETTE HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, TEIDÄN ON
VÄLITTÖMÄSTI POISTUTTAVA TÄLTÄ SIVUSTOLTA, ETTEKÄ SAA KÄYTTÄÄ AVETTAN
PALVELUJA.

MÄÄRITELMÄT
Käytettyinä tässä tai tähän Sopimukseen liittyvässä asiakirjassa:
•
•
•
•
•

”Te” ja ”Teidän” tarkoittavat sekä Teitä yksittäin Sivustoa käyttävänä Asiakkaan tai
Toimittajan työntekijänä että edustamaanne Asiakas- tai Toimittajayhteisöä.
”Asiakas” tarkoittaa yhtiötä, liiketoimintayksikköä tai muuta henkilöä, joka pyrkii
hankkimaan tai kelpuuttamaan yhden tai useampia Toimittajia ja on suostunut tulemaan
Avettan verkoston jäseneksi.
”Toimittaja” tarkoittaa henkilöä, yhtiötä, liiketoimintayksikköä tai muuta henkilöä, joka
tarjoaa tai pyrkii tarjoamaan urakoitsijapalveluja yhdelle tai useammalle Asiakkaalle ja on
suostunut tulemaan Avettan verkoston jäseneksi.
”Työntekijä” tarkoittaa Asiakkaan tai Toimittajan työntekijöitä tai asiamiehiä, jotka
käyttävät Avettan palveluja ja/tai Sivustoa Asiakkaan tai Toimittajan puolesta.
”Me”, ”Meidän”, ”Meitä” ja ”Avetta” tarkoittavat Avetta, LLC:tä tai sen kumppaneita ja
tytäryhtiöitä.

AVETTAN PALVELUT
Avettan palvelumme ovat Avettan palveluita, joita Me toimitamme Teille Avettan verkoston
jäsenenä Sivustomme kautta tai muutoin. Avetta on verkkotilauspalvelu, joka tarjoaa Asiakas- ja
Toimittajatilaajilleen pääsyn erilaisiin esikarsintatarkistuksiin liittyviin palveluihin. Avetta tarjoaa
esikarsintatarkistuksia Asiakkaiden toimittamien parametrien perusteella. Nämä
esikarsintapalvelut suoritetaan automatisoidusti.

Näiden palveluiden toimittamiseksi tarjoamme erilaisia ja erihintaisia tilausmalleja, mukaan lukien
erityiset myynninedistämismallit ja rajoitetut tilaukset.
Avetta varaa oikeuden muuttaa, muuntaa, keskeyttää tai lakkauttaa koko Sivuston tai osan siitä
tai minkä tahansa Avettan palvelun omasta harkinnastaan 30 päivän ennakkoilmoituksella. Avetta
voi myös asettaa rajoja tietyille toiminnoille tai rajata pääsyänne koko Sivustolle tai sen osiin tai
palveluihin omasta harkinnastaan, ilman ilmoitusta tai korvausvastuuta.
Avetta voi muuttaa Avettan palveluiden hinnoittelua milloin tahansa. Teille ilmoitetaan kirjallisesti
vähintään 30 päivää ennen palvelumaksujen korotusta yli tuolloisen hinnoittelun. Jos olette
Toimittaja ja tilauksenne muuttuu uudelle hinnoittelutasolle, Teille ilmoitetaan vähintään 30 päivää
ennen kuin hinnankorotus tulee voimaan. Tämä Sopimus (mukaan lukien muuttunut hinnoittelu)
pysyy voimassa, ellette toimita kirjallista irtisanomisilmoitusta Avettalle 30 päivän kuluessa
tällaisesta ilmoituksesta.

VERONPIDÄTYS
Te vastaatte tämän Sopimuksen ehtojen mukaisista, Avettalle kuuluvaan maksuun liittyvistä
sovellettavista veroista ja pidätätte ne Avettan puolesta maksaessanne tilausmaksun Avettalle.
On velvollisuutenne toimittaa Avettalle kopio verokuitista sen toteennäyttämiseksi, että
veromaksut on suoritettu asianmukaisesti Avettan puolesta.
Asiaankuuluville veroviranomaisille maksettavan veron pidättämättä jättämisenne, joka johtaa
myöhempään viivästyskorkoon, lisämaksuun tai verovähennysvaateen hylkäykseen, ei ole
Avettan vastuulla, eikä Avettaa vastaan tule ryhtyä takaisinperintätoimiin.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT; MUUT PALVELUT
Avetta voi tarjota kolmansien osapuolten palveluja Teille Avettan palvelun kautta (”Kolmansien
osapuolten palvelut”). Kolmansien osapuolten palveluiden käyttöä hallitsevat Kolmansien
osapuolten palveluiden toimittajan antamat ehdot. Avetta ei ota mitään vastuuta tai
korvausvastuuta käytettäviksi valitsemistanne Kolmansien osapuolten palveluista. Ette saa
asentaa tai käyttää Kolmansien osapuolten palveluja tavalla, joka tuottaa velvoitteita Avettalle.
Käyttönne helpottamiseksi Avetta voi sisällyttää maksuja Kolmansien osapuolten palveluista
osana tilaustanne.
Avetta voi antaa käyttöönne muita palveluita Sivuston kautta, kuten EmployeeGUARDin (”Muut
palvelut”). Muiden palveluiden käyttöä hallitsevat noille Muille palveluille ominaiset ehdot,
tietosuojakäytäntö, vastuuvapauslauseke ja tekijänoikeudet.

AVETTAN PALVELUIDEN KÄYTTÖ
Teille myönnetään rajoitettu, yksinoikeudeton, ei-siirtokelpoinen, peruutettavissa oleva oikeus
käyttää Avettan palveluja ja toimittamaanne sisältöä, jolle Teillä on voimassa oleva tilaus,
ainoastaan tämän Sopimuksen mukaisesti, vain perusteltuihin sisäisiin liiketarkoituksiinne. Vain
tilaaja-Asiakkaan tai -Toimittajan valtuuttamat työntekijät saavat käyttää Avettan palveluja ja
Sivustoa. Ette saa käyttää sisäänkirjautumisen tunnistetietoja Avettan palveluiden ja Sivuston
käyttämiseen sen maan ulkopuolelta, johon se on myönnetty. Sisäänkirjautumisen
tunnistetietojanne voidaan rajoittaa pääsemästä tiettyihin aineistoihin, jotka ovat muutoin
saatavissa Avettan palveluissa. Kaikki muu lopputuotteessa mainittu Avettan palveluiden tai
sisällön käyttö kuin mikä on nimenomaisesti tässä sallittu, ilman Avettan kirjallista ennakkolupaa,

on ankarasti kielletty ja päättää tässä myönnetyn käyttöoikeuden. Tämä käyttöoikeus on tämän
Sopimuksen alainen eikä salli tiedonlouhinnan, robottien, scraper-ohjelman tai vastaavien
tiedonkeruu- tai poimintamenetelmien käyttöä. Tällainen luvaton käyttö voi myös rikkoa
sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan lukien tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädäntöä ja
sovellettavia viestintäsäännöksiä ja -säädöksiä. Ellei tässä ole nimenomaisesti mainittu, minkään
tässä Sopimuksessa ei tule tulkita myöntävän mitään oikeutta teollis- ja tekijänoikeuksiin
rajoittamisella, seurauksena tai muutoin. Käyttöoikeus voidaan peruuttaa milloin tahansa
ilmoittamatta, syystä tai ilman syytä.
Oikeutenne käyttää Avettan palveluja ja lopputuotteessa mainittua sisältöä on seuraavien
käyttörajoitusten ja -kieltojen alainen: Ette saa (a) kopioida, tulostaa (paitsi omiin
arkistointitarkoituksiinne Avettan palveluiden luvallisen käytön yhteydessä), julkaista uudestaan,
näyttää, jaella, välittää, myydä, vuokrata, liisata, lainata tai muutoin asettaa saataville missään
muodossa tai millään tavoin kaikkia Avettan palveluja tai mitään osaa niistä tai mitään niistä
poimittua Sisältöä; (b) käyttää Avettan palveluja tai mitään Avettan palveluista hankittua Sisältöä
kehittääksenne tai osana tieto-, tallennus- ja hakujärjestelmää, tietokantaa tai vastaavaa
resurssia (missään olemassa olevassa tai myöhemmin kehitettävässä välineessä), joka tarjotaan
minkäänlaiseen kaupalliseen jakeluun, mukaan lukien myymällä, lisensoimalla, liisaamalla,
vuokraamalla, tilaamalla tai millään muulla kaupallisella jakelumekanismilla; (c) luoda koosteita tai
johdannaisteoksia mistään Avettan palveluiden Sisällöstä; (d) käyttää mitään Avettan palveluiden
Sisältöä millään tavalla, joka voi loukata mitään tekijänoikeutta, aineetonta omistusoikeutta,
omistusoikeutta tai Avettan tai minkään kolmansien osapuolten omaisuuteen liittyvää oikeutta; (e)
poistaa, muuttaa tai hämärtää Avettan palveluiden sisältämää tekijänoikeuslauseketta, muuta
omistusilmoitusta tai käyttöehtoja; (f) saattaa mitään osaa Avettan palveluista saataville minkään
aikajakojärjestelmän, palvelukeskuksen, Internetin tai minkään muun olemassa olevan tai
tulevaisuudessa kehitettävän tekniikan kautta; (g) poistaa, kääntää takaisin, purkaa tai
takaisinmallintaa mitään Avettan palveluiden ohjelmistoa tai käyttää mitään verkkoseuranta- tai
löytöohjelmistoa Avettan palveluiden arkkitehtuurin määrittämiseksi; (h) käyttää mitään
automaattista tai manuaalista prosessia kerätäksenne tietoja Avettan palveluista; (i) käyttää
Avettan palveluita kerätäksenne tietoja seuraavia varten tai lähettääksenne seuraavia: (1)
pyytämätön kaupallinen sähköposti; (2) sähköposti, joka hyödyntää otsakkeita, kelvottomia tai
olemattomia toimialuenimiä tai muita harhaanjohtavia osoitteistuskeinoja; ja (3) pyytämättömät
puhelinsoitot tai faksilähetykset; (j) käyttää Avettan palveluja tavalla, joka rikkoo jotain
sovellettavaa lakia, sääntöä tai määräystä, mukaan lukien rajoituksetta sähköposti-, faksilähetystai puhelupyyntöjä sääntelevät; ja (k) viedä tai jälleenviedä Avettan palveluja tai mitään niiden
osaa tai mitään Avettan palveluissa tai niiden kautta saatavissa olevaa ohjelmistoa Yhdysvaltain
tai minkään muun maan vientivalvontalakien tai -määräysten vastaisesti.
Toimittajat suostuvat nimenomaisesti siihen, että osana Avettan palveluja Avetta suorittaa
Toimittajan menettelyjen ja käytäntöjen objektiivisen arvioinnin arvioidakseen asianmukaisten
sääntelystandardien tai toimialan parhaiden käytäntöjen noudattamisenne (”Tarkastus”).
Tarkastustyyppejä, joita voimme suorittaa, ovat:
•
•
•

”Vuosittainen päivitystarkastus”: Arvio yhtiön työntekijöiden turvallisuustiedoista,
mukaan lukien valtion sääntelyelinten raportit ja maininnat ja työntekijöiden
korvausraportit
”Käsikirjan tarkastus”: Arvio kirjallisista terveys- ja turvallisuuskäytännöistä, -ohjelmista
ja/tai -menettelyistä verrattuina asiaankuuluviin sääntelyllisiin tai toimialan parhaisiin
käytäntöihin Toimittajan säännönmukaisuuden määrittämiseksi
”Toteutustarkastus”: Arvio dokumentoiduista todisteista kirjallisten terveys- ja
turvallisuuskäytäntöjen, -ohjelmien ja/tai -menettelyjen toimeenpanon todentamiseksi

•
•
•

•
•

verrattuina asiaankuuluviin sääntelyllisiin tai toimialan parhaisiin käytäntöihin Toimittajan
säännönmukaisuuden määrittämiseksi
”InsureGUARD™”: Vakuutustodistusten tarkastus sen varmistamiseksi, että asiakkaat
noudattavat vakuutusvaatimuksia ja että vakuutukset ovat voimassa.
”Pätevyyden tarkastus”: Arvio kelpoisuudesta ja tiettyjen Toimittajan työntekijöiden
pätevyyden varmistamiseen liittyvistä sisäisistä hallintajärjestelmistä
”Kenttätarkastus”: Kattava henkilökohtainen arvio terveys- ja
turvallisuusdokumentaatiosta, toimintatavoista ja käytännöistä määrätyllä toimipaikalla
Toimittajan asiaankuuluvien sääntelyllisten tai toimialan parhaiden käytäntöjen
noudattamisen arvioimiseksi
“Esikarsintalomakkeen tarkistus”: Yhtiön turvallisuuskäsikirjan tarkastus sen
varmistamiseksi, että se on kattava ja kuuluu kyseiselle yhtiölle
”Turvallisuuskäsikirjan tarkastus”: Arvio kirjallisista terveys- ja
turvallisuuskäytännöistä, -ohjelmista ja/tai -menettelyistä verrattuina asiaankuuluviin
sääntelyllisiin tai toimialan parhaisiin käytäntöihin Toimittajan säännönmukaisuuden
määrittämiseksi

tai mikä tahansa muu asiakkaan pyytämä tarkastus

SISÄLTÖ
Ymmärrätte, että kaikki tiedot, data, teksti, ohjelmistot, grafiikka, viestit, tagit ja muu aineisto
(”Sisältö”), olivatpa ne julkisesti postattuja tai yksityisesti välitettyjä, ovat sen henkilön
yksinomaisella vastuulla, jolta tämä Sisältö on peräisin. Avetta ei valvo Sisältöä, joka on postattu
Sivustolle, tai tarjoa sitä Avettan palveluiden kautta, eikä siksi takaa tällaisen Sisällön
paikkansapitävyyttä, moitteettomuutta tai laatua. Ymmärrätte, että käyttämällä Avettan palveluja
ja/tai Sivustoa voitte altistua Sisällölle, jota voitte pitää loukkaavana, säädyttömänä tai
paheksuttavana. Avetta ei ole missään olosuhteissa millään tavalla vastuussa Sisällöstä, mukaan
lukien rajoituksetta virheet tai poisjättämiset Sisällössä, eikä minkäänlaisesta tappiosta tai
vahingosta, joka aiheutuu jonkin postatun, sähköpostitse lähetetyn, välitetyn tai muutoin
Sivustolla tai Avettan palveluiden kautta saataville asetetun Sisällön käytöstä.
Myönnätte, että Avetta voi esitarkastaa Sisällön tai olla niin tekemättä, mutta että Avettalla ja sen
nimittämillä henkilöillä on oikeus (muttei velvoitetta) omasta harkinnastaan esitarkastaa, hylätä tai
poistaa Sisältö, joka on saatavissa Sivustolla tai Avettan palveluiden kautta. Rajoittamatta edellä
olevaa Avettalla ja sen nimittämillä henkilöillä on oikeus poistaa (oman harkintansa mukaan)
kaikki Sisältö, joka rikkoo tätä Sopimusta tai on muutoin paheksuttavaa. Suostutte siihen, että
Teidän on arvioitava kaiken Sisällön käyttö ja kannettava kaikki siihen liittyvät riskit, mukaan
lukien tukeutuminen tällaisen Sisällön paikkansapitävyyteen, täydellisyyteen tai hyödyllisyyteen.
Tältä osin myönnätte, ettette saa tukeutua mihinkään Avettan tuottamaan tai Avettalle
toimitettuun Sisältöön.
Tunnustatte sen, suostutte siihen ja myönnätte sen, että Avetta voi käyttää tilitietojanne ja
Sisältöänne ja taltioida ja luovuttaa ne lain vaatiessa, tai jos se vilpittömästi uskoo, että taltiointi
tai luovuttaminen on kohtuudella tarpeen (a) oikeustoimen noudattamiseksi; (b) tämän
Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi; (c) vastaamiseksi väitteisiin, että jokin Sisältö loukkaa
kolmansien osapuolten oikeuksia; (d) vastatakseen asiakaspalvelupyyntöihinne; tai (e) Avettan,
sen käyttäjien ja yleisön oikeuksien, omaisuuden tai henkilökohtaisen turvallisuuden
suojaamiseksi. Varaamme oikeuden tutkia valituksia tai ilmoitettuja tämän Sopimuksen
rikkomuksia ja ryhtyä asianmukaisiksi katsomiimme toimiin, mukaan lukien rajoittamatta epäillystä
laittomasta toiminnasta ilmoittaminen poliisiviranomaisille, sääntelyviranomaisille tai muille
kolmansille osapuolille ja profiilianne, sähköpostiosoitteitanne, käyttöhistoriaanne, postattuja

aineistoja, IP-osoitteita ja liikennetietojanne koskevien tarpeellisten tai asiaankuuluvien tietojen
luovuttaminen tällaisille henkilöille tai yhteisöille.
Ymmärrätte, että Sivuston, mukaan lukien Sisältönne, tekniseen käsittelyyn ja lähettämiseen voi
liittyä (a) lähetyksiä useiden verkkojen yli ja (b) muutoksia yhteysverkkojen tai -laitteiden teknisten
vaatimusten noudattamiseksi ja niihin mukautumiseksi.
”Käyttäjän sisältö” käsittää kaiken Sisällön, jonka voitte lähettää verkkoon Avettalle Avettan
palveluiden ja Sivuston käyttönne yhteydessä. Käyttäjän sisältöön voivat kuulua rajoituksetta
rajoitetun käyttöoikeuden tiedot ja yleisen käyttöoikeuden tiedot (kuten määritelty alla) ja
yleisemmin nimenne ja osavaltiot, maat ja oikeudenkäyttöalueet, joilla toimitte ja/tai joilla Teillä on
toimipaikkoja, luetellun pääyhteyshenkilönne yhteystiedot, logonne, esikarsintalomakkeenne
(Prequalification Form, ”PQF”), tietyt vakuutustiedot, kaikki tarkastuksen aikana kerätyt tiedot
sekä EMR- ja työsuojeluhallintotiedot. Te, ei Avetta, olette täysin vastuussa kaikesta verkkoon
lähettämästänne, postaamastanne, sähköpostitse lähettämästänne, välittämästänne tai muutoin
Sivuston tai Avettan palveluiden kautta saataville asettamastanne Käyttäjän sisällöstä. Olette
yksin vastuussa omasta Käyttäjän sisällöstänne ja tällaisen Käyttäjän sisällön lähettämisen
seuraamuksista.

SUOSTUTTE NIMENOMAISESTI OLEMAAN LÄHETTÄMÄTTÄ TAI TOIMITTAMATTA MITÄÄN
ARKALUONTEISIA TIETOJA AVETTALLE AVETTAN PALVELUIDEN JA SIVUSTON
KÄYTTÖNNE YHTEYDESSÄ. OLETTE YKSIN VASTUUSSA SEN VARMISTAMISESTA,
ETTEIVÄT MITKÄÄN AVETTAN PALVELUIDEN JA SIVUSTON KÄYTTÖNNE YHTEYDESSÄ
LÄHETTÄMÄNNE TAI TOIMITTAMANNE TIEDOT JA ASIAKIRJAT SISÄLLÄ ARKALUONTEISIA
TIETOJA. ARKALUONTEISIA TIETOJA OVAT MUUN MUASSA TIEDOT KETÄ TAHANSA
HENKILÖÄ KOSKEVASTA RUUMIILLISESTA TAI HENKISESTÄ TERVEYDESTÄ TAI
SAIRAUDESTA, RODULLISESTA TAI ETNISESTÄ ALKUPERÄSTÄ, SUKUPUOLIELÄMÄSTÄ,
AMMATTIYHDISTYSTEN JÄSENYYDESTÄ, POLIITTISISTA MIELIPITEISTÄ TAI
RIKOSREKISTEREISTÄ (MUKAAN LUKIEN JOHONKIN RIKOKSEEN SYYLLISTYMINEN TAI
VÄITETTY SYYLLISTYMINEN).
”Rajoitetun käyttöoikeuden tiedot” määritellään seuraavasti: Esikarsintalomakkeenne (”PQF”),
tietyt vakuutustiedot, ja kaikki tarkastuksen aikana kerätyt tiedot sekä EMR- ja
työsuojeluhallintotiedot.
”Yleisen käyttöoikeuden tiedot” määritellään seuraavasti: nimenne, palveluiden kuvaus,
osavaltiot, maat ja oikeudenkäyttöalueet, joilla toimitte ja/tai joilla Teillä on toimipaikkoja, luetellun
pääyhteyshenkilönne yhteystiedot ja logonne.
Myönnätte täten Avettalle yksinoikeudettoman, siirtokelpoisen, täysin maksetun,
maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman oikeuden (i) käyttää, muuntaa, kopioida,
toisintaa, välittää, alilisensoida, indeksoida, mallintaa, koostaa, julkaista, näyttää ja jaella
Käyttäjän sisältöänne Avettan palveluiden tarjoamiseksi Teille ja kaikille muille Avettan Asiakasja Toimittaja-asiakkaille, ja (ii) peruuttamattomasti anonymisoida ja koostaa Käyttäjän sisältönne
tutkimus- ja kehitystoimintojen ja tilastollisen analyysin suorittamiseksi, analyyttisten mallien
kehittämiseksi ja muiden esikarsintatarkistuksiin liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi
ja tarjoamiseksi.

TOIMITTAJAN KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAJALUETTELOT
Edellä olevasta huolimatta, jos olette Toimittaja ja olette toimittanut Käyttäjän sisältöä, Te
vahvistatte ja Me suostumme siihen, että Toimittajan Käyttäjän sisältöänne (i) jaetaan muille

"Asiakasluettelossanne" esiintyville Asiakaskäyttäjille, jotka on linkitetty tiliinne; (ii) Asiakkaat
voivat linkittää tiliinne, ja Te voitte milloin tahansa tarkastella luetteloa kirjautumalla tilillenne; (iii)
Te voitte milloin tahansa lisätä Asiakkaan Asiakasluetteloon tai poistaa tämän luettelosta joko
ottamalla yhteyttä Meihin tai käyttämällä verkkoliittymää; (iv) kukaan käyttäjä Asiakkaalta, jota ei
ole lueteltu Asiakasluettelossanne, ei pääse Rajoitetun käyttöoikeuden tietoihin; ja (v) muut
Toimittajat eivät pääse Rajoitetun käyttöoikeuden tietoihin.
Lisäksi Te vahvistatte ja Me suostumme siihen, että (i) Yleisen käyttöoikeuden tietoja käytetään
avustamaan Asiakkaita, jotka etsivät mahdollisia tarjoajia; (ii) vain Avettan asiakasluettelossa
luetellut Asiakkaat voivat tarkastella näitä Yleisen käyttöoikeuden tietoja; ja (iii) Yleisen
käyttöoikeuden tiedot eivät ole julkisia tietoja, vaan salasanalla suojattuja, ja niitä jaetaan vain
konsortiomme Asiakasjäsenille.
Toimittajat suostuvat siihen, että mikä tahansa Avettan verkoston konsortiomme Asiakasjäsen voi
lisätä tilinne hyväksyttyjen "Toimittajien luetteloonsa". Tämä tuottaa ensisijaiselle käyttäjällenne
sähköposti-ilmoituksen, joka ilmoittaa, mikä Asiakas lisäsi Teidät hyväksyttyjen Toimittajien
luetteloonsa ja milloin. Ellette halua yhdistää tiliänne tuohon Asiakkaaseen, voitte poistaa tilinne
sen hyväksyttyjen Toimittajien luettelosta ottamalla yhteyttä meihin, jolloin Asiakkaalle
ilmoitetaan, että pyysitte, että Teidät poistetaan tämän Asiakkaan hyväksyttyjen Toimittajien
luettelosta. Ellette pyydä Meitä poistamaan tiliänne kolmen (3) päivän kuluessa, luottokorttianne
veloitetaan automaattisesti kuten yllä ja liitteessä 2, ”Maksunpalautuskäytäntö Toimittajille”, on
kuvattu.
Toimittajat suostuvat edelleen siihen, että joka kerta, kun Asiakas ilmoittaa Avettalle, että olette
osa tuon Asiakkaan toimitusketjua, Avetta sijoittaa Teidät tuon Asiakkaan hyväksyttyjen
Toimittajien luetteloon. Tämä tuottaa ensisijaiselle käyttäjällenne sähköposti-ilmoituksen, joka
ilmoittaa, mikä Asiakas lisäsi Teidät hyväksyttyjen Toimittajien luetteloonsa ja milloin. Ellette
pyydä Meitä poistamaan tiliänne kolmen (3) päivän kuluessa, luottokorttianne veloitetaan
automaattisesti kuten yllä ja liitteessä 2, ”Maksunpalautuskäytäntö Toimittajille”, on kuvattu.
Pyrimme kaupallisella kohtuudella tallentamaan toimittamanne Asiakkaan sisällön täsmällisesti
Sivustolla ja Avettan palveluiden kautta esiintyvälle tilillenne. Kirjauduttuanne sisään tai
pyynnöstä Teille toimitetaan valmis kopio kaikista tarkastuksista, jotka olemme suorittaneet Teille,
koska ne näkyvät Avettalle ja Asiakkaille Sivustolla ja Avettan palveluiden kautta. On Teidän
vastuullanne tarkastaa tällaisten valmiiden tarkastusten sisältämä Käyttäjän sisältö ja muu Sisältö
ja tarkistaa, että tarkastuslomakkeen sisältämät tiedot ovat edelleen täydelliset ja
paikkansapitävät. Suostutte edelleen viipymättä ilmoittamaan Meille kaikista virheistä tai
poisjättämisistä Käyttäjän sisällössä tai muussa Teihin liittyvässä Sisällössä Sivustolla tai Avettan
palveluissa.
Toimittajat myöntävät sen, että suorittamiemme tarkastusten tarkoitus on kerätä vaadittava
dokumentaatio mahdollisten Asiakkaiden tarkastettavaksi. Emme vastaa kirjanpidon säilytyksestä
asiakirjojenne tai minkään Avettan palveluiden ja Sivuston käyttönne yhteydessä Meille
toimittamienne tietojen osalta. Ellette nimenomaisesti pyydä kirjallisesti jonkin dokumentaation
palauttamista Teille ennen kuin hävitämme joitakin tietojanne, Meillä on oikeus hävittää nämä
tiedot palauttamatta niitä Teille.

AVETTAN OMISTUSOIKEUDET
Avetta (ja soveltuvin osin sen käyttöoikeuden myöntäjät) omistavat kaikki oikeudet,
omistusoikeudet ja omistusosuudet, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet
Avettan palveluihin (ja kaikkeen pohjana olevaan tekniikkaan, ohjelmistoihin ja analytiikkaan),
sekä Avettan toimittamaan Sisältöön (mutta pois lukien Teidän Käyttäjän sisältönne), kaikkiin
malleihin, menetelmiin, algoritmeihin, löytöihin, keksintöihin, muunnoksiin, mukautuksiin,

parannuksiin, laajennuksiin, johdannaisiin, aineistoihin, ideoihin ja kaikkiin muihin työtuotteisiin,
jotka on suunniteltu, luotu tai valmistettu Avettan palveluiden yhteydessä tai tähän Sopimukseen
liittyen.
Avetta ja muut Avettan grafiikat, logot, mallit, sivun otsikot, painikkeiden kuvakkeet,
komentosarjat ja palvelun nimet ovat Avettan rekisteröityjä tavaramerkkejä, tavaramerkkejä tai
mallisuoja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Avettan tavaramerkkejä ja mallisuojaa ei saa
käyttää, mukaan lukien osana tavaramerkkejä ja/tai osana toimialuenimiä, minkään tuotteen tai
palvelun yhteydessä tavalla, joka aiheuttaa todennäköisesti sekaannusta, eikä kopioida, jäljitellä
tai käyttää kokonaan tai osittain ilman Avettan kirjallista ennakkolupaa.

VAKUUTUKSENNE JA TAKUUNNE
Vakuutatte, takaatte ja lupaatte, että
•

•
•
•
•
•
•

solmitte tämän Sopimuksen ammatillisessa ominaisuudessanne vain kauppa-,
liiketoiminta- tai ammatillisiin tarkoituksiin erikoistuneena palveluiden tarjoajana (jos olette
Toimittaja) tai toimijana toimialalla, jolle haette Toimittajaa (jos olette Asiakas), ette
henkilökohtaisiin, perheen tai kotitalouden tarkoituksiin
Teillä on laillinen oikeus ja kyky solmia tämä Sopimus ja noudattaa sen ehtoja
käytätte Avettan palveluja ja Sivustoa vain laillisiin tarkoituksiin ja tämän Sopimuksen ja
sovellettavien lakien, määräysten ja käytäntöjen mukaisesti
käytätte Avettan palveluja ja Sivustoa tietokoneella ja/tai matkapuhelimella, jolle
tietokoneen ja/tai matkapuhelimen omistaja on antanut luvan tällaiseen käyttöön
antamanne tiedot ovat todenmukaisia ja paikkansapitäviä ja että Teillä on oikeus antaa
nämä tiedot
olette vähintään täysi-ikäinen asuinpaikkanne oikeudenkäyttöalueella ja että olette
henkilö, joka pystyy solmimaan laillisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaisesti
edustamanne yhteisön puolesta.
Suostutte siihen, ettette
o

o
o
o
o
o
o
o

o

lähetä verkkoon, postaa, lähetä sähköpostitse, välitä tai muutoin aseta saataville
mitään Sisältöä, joka on virheellistä, harhaanjohtavaa, laitonta, haitallista,
uhkaavaa, solvaavaa, häiritsevää, kyseenalaista, herjaavaa, rivoa, säädytöntä,
loukkaavaa, toisen yksityisyyttä häiritsevää, vihamielistä tai rodullisesti, etnisesti
tai muutoin paheksuttavaa
käytä Avettan palveluja tai Sivustoa alaikäisten vahingoittamiseksi millään tavoin
käytä Avettan palveluja tai Sivustoa esiintyäksenne jonakuna toisena henkilönä
tai yhteisönä tai muutoin vääristele kytköstänne henkilöön tai yhteisöön
väärennä otsikoita tai muutoin peukaloi tunnisteita Avettan palveluiden tai
Sivuston kautta välitetyn Sisällön alkuperän peittämiseksi
poista omistusilmoituksia Sivustolta tai Avettan palveluista
aiheuta, salli tai valtuuta johdannaisteosten muuntamista tai luomista tai Avettan
palveluiden tai Sivuston kääntämistä ilman Avettan kirjallista ennakkolupaa
käytä Avettan palveluja tai Sivustoa petollisiin tai laittomiin tarkoituksiin
yritä kääntää takaisin, takaisinmallintaa, purkaa tai hakkeroida Sivustoa tai
Avettan palveluja tai kumota tai voittaa Avettan Sivustolla tai Avettan palveluissa
toteuttamaa salaustekniikkaa tai turvatoimia taikka mitään Avettan palveluja ja/tai
Avettan välittämiä, käsittelemiä tai tallentamia tietoja
lähetä verkkoon, postaa, lähetä sähköpostitse, välitä tai muutoin aseta saataville
mitään Sisältöä, jonka saataville asettamiseen Teillä ei ole oikeutta minkään lain
tai sopimus- tai luottamussuhteen mukaisesti (kuten sisäpiirin tieto ja osana
työsuhteita tai salassapitosopimusten puitteissa opitut tai luovutetut yksityiset ja
luottamukselliset tiedot)

o
o
o

o

o
o

o
o

lähetä verkkoon, postaa, lähetä sähköpostitse, välitä tai muutoin aseta saataville
mitään Sisältöä, joka loukkaa jotain jonkin osapuolen patenttia, tavaramerkkiä,
liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta
lähetä verkkoon, postaa, lähetä sähköpostitse, välitä tai muutoin aseta saataville
mitään pyytämätöntä tai luvatonta mainontaa, myynninedistämisaineistoa,
roskapostia, ketjukirjeitä, pyramidijärjestelmiä minkään muunlaista houkuttelua
lähetä verkkoon, postaa, lähetä sähköpostitse, välitä tai muutoin aseta saataville
mitään aineistoa, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muuta tietokonekoodia,
tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on keskeyttää tai tuhota
tietokoneohjelmiston tai -laitteiston tai tietoliikennelaitteiston toiminnallisuus tai
rajoittaa sitä
häiritä Sivustoa, Avettan palveluja tai Sivustoon kytkettyjä tai sen kanssa
käytettyjä palvelimia tai verkkoja tai rikkoa Sivustoon kytkettyjen tai sen kanssa
käytettyjen palvelinten tai verkkojen vaatimuksia, menettelyjä, käytäntöjä tai
määräyksiä
käytä Sivustoa tai Avettan palveluja rikkoaksenne tahallisesti tai tahattomasti
jotain sovellettavaa paikallista, osavaltion, kansallista tai kansainvälistä lakia,
sääntöä tai määräystä
käytä Sivustoa tai Avettan palveluja aineellisen tuen tai resurssien
toimittamiseksi (tai aineellisen tuen tai resurssien luonteen, sijainnin, lähteen tai
omistuksen kätkemiseksi tai peittämiseksi) organisaatio(i)lle, jo(t)ka Yhdysvaltain
hallitus on määritellyt ulkomaiseksi terroristijärjestöksi Yhdysvaltain
maahanmuutto- ja kansalaisuuslain 219 pykälän mukaan, tai vastaavan
lainsäädännön mukaan muilla oikeudenkäyttöalueilla
käytä Sivustoa tai Avettan palveluja jonkun toisen vaanimiseen tai muutoin
ahdistelemiseen ja/tai
käytä Sivustoa tai Avettan palveluja toisten käyttäjien henkilötietojen
keräämiseen tai tallentamiseen yllä esitettyjen kiellettyjen toimintatapojen
yhteydessä.

SALASSAPITOVELVOLLISUUTENNE
”Luottamukselliset tiedot” määritellään seuraavasti: (i) kaikki jotain toista Toimittajaa tai
Asiakasta koskevat tiedot, joihin Teille annetaan pääsy tai joita saatte, tai (ii) kaikki tiedot,
mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat, teknologia ja
tekniset tiedot, tuotesuunnitelmat ja liiketoimintaprosessi, jotka Me annamme tiedoksi tai jotka
paljastuvat Meidän Avettan palveluiden tarjoamisemme tuloksena; kuitenkin niin, että
Luottamuksellisiin tietoihin eivät kuulu mitkään tiedot, jotka (i) ovat yleisesti tiedossa tai tulevat
yleisesti tietoon ilman minkään velvoitteen Meille tai jollekin Asiakkaalle tai Toimittajalle
rikkomusta, (ii) olivat tiedossanne ennen kuin Me annoimme tai jokin Asiakas tai Toimittaja antoi
ne tiedoksi, (iii) vastaanotetaan kolmannelta osapuolelta ilman minkään velvoitteen Meille tai
jollekin Asiakkaalle tai Toimittajalle rikkomusta, tai (iv) ovat Teidän itsenäisesti kehittämiänne
ilman Meidän Luottamuksellisten tietojemme käyttöä tai viittausta niihin.
Ette saa käyttää tai luovuttaa mitään Luottamuksellisia tietojamme mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin perusteltuihin sisäisiin liiketarkoituksiinne tarpeen mukaan Meidän Teille
tarjoamiemme Avettan palveluiden hyötyjen realisoimiseksi. Teidän on pidettävä yhtäläistä huolta
kuin pidätte vastaavanlaisten omien luottamuksellisten tietojenne suojaamiseksi (muttei
vähemmän kuin kohtuullista huolta). Rajoitatte pääsyn Luottamuksellisiin tietoihimme niihin
työntekijöihin ja siihen henkilöstöön, jotka tarvitsevat niihin pääsyä tarkoituksiin, jotka palvelevat
Meidän Teille tarjoamiemme Avettan palveluiden hyötyjen realisoimista.

KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEIDEN KORVAAMINEN
Suostutte puolustamaan ja suojaamaan Avettaa ja toimihenkilöitämme, johtajiamme,
jäseniämme, esimiehiämme, työntekijöitämme, asiamiehiämme, oikeudenomistajiamme ja
siirronsaajiamme kaikilta tappioilta, vahingoilta, vastuilta, vajeilta, kanteilta, tuomioilta, koroilta,
rangaistuksilta, sakoilta ja kaikenlaisilta kuluilta tai menoilta, mukaan lukien kohtuulliset
asianajopalkkiot ja oikeuden tämän mukaiseen korvaukseen sekä vakuutuksenantajien oikeuteen
haastamiskulut (”Tappio”), jotka aiheutuvat jostakin kolmannen osapuolen vaateesta, kanteesta,
oikeusjutusta tai menettelystä, joka aiheutuu siitä, että tällainen kolmas osapuoli käyttää Teidän
toimittamaanne Sisältöä Teidän Avettan palveluiden tai Sivuston käyttönne yhteydessä.

VASTUUNRAJOITUS
SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA AVETTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA
OLE VASTUUSSA TEILLE MISTÄÄN KÄYTÖN, TUOTON, VOITON TAI TIETOJEN
MENETYKSESTÄ EIKÄ MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, VAROITTAVISTA, ERITYISISTÄ TAI
RANKAISEVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, JOHTUIVATPA NE SOPIMUKSEN
RIKKOMISESTA, OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN TUOTTAMUS) TAI
MUUSTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, OLIKO VAHINKO ENNAKOITAVISSA, TAI SIITÄ, ONKO
MEILLE KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SUURIMMASSA
LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA AVETTAN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVA TAI
TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄ YHTEEN LASKETTU VASTUU EI YLITÄ TEIDÄN
TOSIASIASSA MAKSAMIANNE TAI TEIDÄN MAKSETTAVAKSENNE LANGENNEITA SUMMIA
KAHDENTOISTA (12) VAHINKOVASTUUN AIHEUTTANUTTA TAPAHTUMAA EDELTÄVÄN
KUUKAUDEN AIKANA.
Huolimatta mistään päinvastaisesta tässä Sopimuksessa Avettan ei katsota laiminlyöneen mitään
tämän Sopimuksen määräystä eikä olevan vastuussa Teille tai millekään kolmannelle osapuolelle
mistään viiveestä, virheestä, suorituksen laiminlyönnistä tai suorituksen keskeytyksestä, joka
johtuu luonnonmullistuksesta, sodasta, kansannoususta, terroriteoista, mellakasta, boikotista,
lakoista, sähkönjakelun keskeytyksestä, Internet- tai viestintäpalvelun keskeytyksestä,
työmarkkinahäiriöstä tai kansalaislevottomuuksista, jonkun toisen, Avettan hallitsemattomissa
olevan henkilön toimista tai muista samankaltaisista syistä.

EI TAKUITA
MYÖNNÄTTE, ETTÄ AVETTA EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA, VAKUUTTA TAI MINKÄÄNLAISTA
LAUSUMAA, ILMAISTUA, OLETETTUA, LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA, JA SUURIMMASSA
SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA NIMENOMAISESTI KIISTÄMME
KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA LAIN SÄÄTÄMÄT VAKUUDET, MUKAAN LUKIEN NE, JOTKA
LIITTYVÄT KURANTTIUTEEN, SOVELTUVUUTEEN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN,
OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN, PAIKKANSAPITÄVYYTEEN,
VIRHEETTÖMYYTEEN, TÄYDELLISYYTEEN TAI VASTAAVUUTEEN KUVAUKSEN KANSSA
JA KAUPANTEOSTA, KÄYTÖSTÄ TAI KAUPPATAVASTA JOHTUVAAN TAKUUSEEN,
VAKUUTEEN TAI LAUSUMAAN. KAIKKI AVETTAN TÄMÄN MUKAISESTI TARJOAMAT
PALVELUT SUORITETAAN JA TOIMITETAAN SELLAISINAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN,
ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA.
Suostutte myös siihen, että Avettan palveluiden ja/tai Sivuston käyttönne ei takaa työn
hyväksymistä Teiltä tai miltään Avettan Asiakkaalta. Olette yksin vastuussa kanssakäymisistänne
muiden Avettan verkoston jäsenten kanssa. Avetta ei ole vastuussa kanssakäymisistä tai riidoista
Teidän ja muiden Avettan Asiakkaiden tai Toimittajien välillä tai kesken ja täten kiistää vastuun tai
korvausvastuun niistä.

ILMOITUKSET, LUVAT JA HYVÄKSYNNÄT
Kaikkien tämän mukaisten ilmoitusten, lupien ja hyväksyntöjen on oltava kirjallisia, ja ne
katsotaan annetuiksi: (i) toimitettaessa henkilökohtaisesti, (ii) toisena postituksen jälkeisenä
arkipäivänä, (iii) toisena vahvistettuna faksina lähettämisen jälkeisenä arkipäivänä tai (iv)
ensimmäisenä sähköpostitse lähettämisen jälkeisenä arkipäivänä. Osoitteemme näihin
tarkoituksiin on Avetta, LLC, 17671 Cowan, Suite 125, Irvine, California 92614, Attention: Legal
Department. Teidän ilmoitusosoitteenne näihin tarkoituksiin ovat profiilissanne Meille antamanne
osoitteet.

SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA
Me ja Te sovimme, että tähän Sopimukseen sovelletaan yksinomaan Kalifornian lakia ja
hallitsevaa Yhdysvaltain turvavaltion lakia, huomioimatta minkään oikeudenkäyttöalueen
lainvalintamääräyksiä. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa
koskevista sopimuksista suljetaan täten pois. LUOVUTTE NIMENOMAISESTI KAIKISTA
OIKEUKSISTA ESITTÄÄ TAI VAATIA MINKÄÄN MUUN LAIN SOVELTAMISTA TÄMÄN
SOPIMUKSEN SOLMIMISEEN, NOUDATTAMISEEN, NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖNTIIN,
IRTISANOMISEEN TAI PÄÄTTYMISEEN. Alla olevan välimiesmenettelysopimuksen määräysten
mukaisesti Me ja Te sovimme, että kaikki tästä Sopimuksesta tai Avettan palveluista johtuvat tai
niiden yhteydessä esiin tulevat riidat, kanteet, vaateet tai perusteet ovat Kalifornian Orangen
piirikunnassa sijaitsevien osavaltion ja turvavaltion tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan
alaisia.
TEIDÄN JA AVETTAN VÄLISESSÄ RIITATAPAUKSESSA, JOKA JOHTUU TÄSTÄ
SIVUSTOSTA TAI AVETTAN PALVELUISTA TAI LIITTYY NIIHIN, TE TAI AVETTA VOI, PAITSI
LAIN KIELTÄESSÄ, VALITA RIIDAN RATKAISUN ALLA KUVATULLA SITOVALLA
VÄLIMIESMENETTELYLLÄ TUOMIOISTUIMEN SIJAAN. KAIKKI VAATEET (PAITSI VAADE,
JOKA KYSEENALAISTAA TÄMÄN VÄLIMIESMENETTELYSOPIMUKSEN PÄTEVYYDEN TAI
TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUDEN, MUKAAN LUKIEN RYHMÄKANTEESTA
LUOPUMINEN) VOIDAAN RATKAISTA SITOVALLA VÄLIMIESMENETTELYLLÄ, JOS
JOMPIKUMPI OSAPUOLI PYYTÄÄ SITÄ. TÄMÄ TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ JOS JOKO TE TAI
ME VALITSEMME VÄLIMIESMENETTELYN, KUMMALLAKAAN OSAPUOLELLA EI OLE
OIKEUTTA KÄRÄJÖIDÄ TUOMIOISTUIMESSA EIKÄ OIKEUTTA
VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN. LÖYTÖ- JA MUUTOKSENHAKUOIKEUDET OVAT MYÖS
RAJOITETTUJA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ.

Ryhmäkanteesta luopuminen
PAITSI LAIN KIELTÄESSÄ VÄLIMIESMENETTELYN ON OLTAVA YKSILÖLLISTÄ. TÄMÄ
TARKOITTAA SITÄ, ETTETTE TE EMMEKÄ ME SAA LIITTÄÄ TAI YHDISTÄÄ MUIDEN
KÄYTTÄJIEN VAATEITA TAI MUIDEN KÄYTTÄJIEN VASTAISIA VAATEITA
VÄLIMIESMENETTELYSSÄ EMMEKÄ KÄRÄJÖIDÄ TUOMIOISTUIMESSA TAI SOVITELLA
VAATEITA JONKIN RYHMÄN EDUSTAJANA TAI JÄSENENÄ TAI YKSITYISEN ATTORNEY
GENERALIN OMINAISUUDESSA.
Vain tuomioistuin, ei välimies, päättää ryhmäkanteesta luopumisen pätevyyden ja vaikutuksen.
Vaikka kaikki osapuolet ovat valinneet vaateesta käräjöinnin tuomioistuimessa, Te tai Me voimme
valita välimiesmenettelyn uuden osapuolen esittämien tai kyseisessä kanteessa myöhemmin
esitettyjen uusien vaateiden osalta.

Sovellettavat lait ja säännöt
Näihin välimiesmenettelyn ehtoihin sovelletaan Yhdysvaltain turvavaltion välimiesmenettelylakia
(Federal Arbitration Act, FAA). Välimiesmenettelyn on tapahduttava vain Yhdysvaltain
sovitteluelinten yhdistyksen (American Arbitration Association, AAA) tai JAMS:n (Judicial
Arbitration and Mediation Services, Inc.) kanssa. Välimiesmenettelyn säännöt ovat tämän
välimiesmenettelysopimuksen ja valitun välimiesmenettelyorganisaation menettelytapojen
mukaiset, mutta tämän välimiesmenettelysopimuksen sääntöjä noudatetaan, jos sopimuksen ja
organisaation menettelytapojen välillä on ristiriitaa. Jos organisaation menettelytavat muuttuvat
sen jälkeen, kun vaade on jätetty, sovelletaan menettelytapoja, jotka olivat voimassa, kun vaade
jätettiin.

Maksut ja kulut
Kukin osapuoli maksaa kaikki kulunsa tästä sopimuksesta käräjöinnistä tai sen sovittelusta,
mukaan lukien muiden muassa asianajajapalkkiot, kirjausmaksut, oikeudenkäynti tai matkustus.
Osapuolet jakavat tasan välimiehen palkkiot ja kulut sekä kulut välimieskäsittelyyn käytetyistä
kolmannen osapuolen palveluista.

Käsittelyt ja päätökset
Välimieskäsittelyt tapahtuvat Orangen piirikunnassa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Yksi välimies
nimitetään. Välimiehen on (i) noudatettava kaikkea sovellettavaa aineellista oikeutta, paitsi kun se
on ristiriidassa Yhdysvaltain liittovaltion välimiesmenettelylain kanssa; (ii) noudatettava
sovellettavia vanhentumissäännöksiä; (iii) kunnioitettava päteviä ammattisalaisuuksia; ja (iv)
annettava kirjallinen päätös, joka sisältää tuomion syyt.
Välimiehen päätös on lopullinen ja sitova, lukuunottamatta Yhdysvaltain turvavaltion
välimiesmenettelylain sallimia tarkastuksia. Jos riidan alaisena on aidosti yli 100 000 USD, joko
Te tai Me voimme hakea muutosta uudelta kolmen välimiehen paneelilta. Vetoomuspaneeli on
täysin vapaa hyväksymään tai hylkäämään koko alkuperäisen tuomion tai minkä tahansa osan
siitä. Muutoksenhaku on jätettävä välimiesmenettelyorganisaatiolle viimeistään 30 päivää
alkuperäisen tuomion antamisesta. Muutosta hakeva osapuoli maksaa kaikki vetoomuskulut, ellei
vetoomuspaneeli toisin päätä osana tuomiotaan. Kaikki välitystuomiot voidaan panna täytäntöön
(esimerkiksi päätöksellä) missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Muut tämän määräyksen edunsaajat
Teidän ja Avettan lisäksi näissä välimiesmenettelyehdoissa kuvatut oikeudet ja velvollisuudet
koskevat kumppaneitamme ja Meidän ja kumppaneidemme toimihenkilöitä, johtajia ja
työntekijöitä; tämän välimiesmenettelymääräyksen alaisen vaateen kolmannen osapuolen
kanssavastaajia; ja kaikkia tili(e)nne yhteistilinhaltijoita ja valtuutettuja käyttäjiä.
Tämän määräyksen voimassapysyminen
Tämä asiamiesmenettelymääräys pysyy voimassa sen jälkeen, kun: (i) tilinne on suljettu; (ii)
tilinne tai jokin osa siitä on vapaaehtoisesti maksettu; (iii) on pidetty oikeudenkäynti sen rahan
perimiseksi, jonka olette velkaa; ja (iv) olette ajautunut konkurssiin.

MUUT EHDOT
Te ja Me olemme toisistamme riippumattomia yrittäjiä. Tämä Sopimus ei luo kumppanuutta,
franchising-sopimusta, yhteisyritystä, edustusta eikä luottamus- tai työsuhdetta välillemme. Ette
voi luovuttaa tai siirtää tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksianne tai velvoitteitanne ilman

Avettan kirjallista ennakkosuostumusta. Avetta voi luovuttaa tämän Sopimuksen mukaiset
oikeutensa, mukaan lukien rajoituksetta Avettan myynnin yhteydessä, tapahtuipa se fuusiossa,
omaisuuden myynnillä, osakkeiden myynnillä tai muutoin. Lisäksi Avetta voi suorittaa kaikki
velvoitteensa tai osan niistä kumppanin tai kolmannen osapuolen urakoitsijan kautta. Kaikki
tämän Sopimuksen senluontoiset määräykset, joiden on tarkoitus pysyä voimassa irtisanomisen
tai päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa mukaan lukien rajoituksetta Teidän
korvausvelvollisuutenne Meille, Meidän vastuumme rajoitukset, tämän mukaiset
salassapitovelvollisuudet sekä määräykset sovellettavasta laista ja oikeuspaikasta, jotka pysyvät
voimassa tilauksenne päättymisen jälkeen. Osapuolet ovat nimenomaisesti pyytäneet, että tämä
Sopimus ja siihen liittyvät asiakirjat laaditaan englannin kielellä. Les parties aux présentes ont
expressément demandé à ce que cette Entente et les documents qui s’y rapportent soient
rédigés en anglais. Englanninkielinen teksti on ensisijainen kaikissa suhteissa, huolimatta sen
jonkin muun maan lakien tai säännösten mukaan vaadituista käännöksistä. Tässä Sopimuksessa
käytetyt otsikot ovat vain käytön helpottamiseksi. Niitä ei käytetä minkään tämän Sopimuksen
määräyksen tulkintaan. Tämä Sopimus on koko Teidän ja Meidän välinen sopimus koskien
Avettan palveluiden ja Avettan Sivuston käyttöänne. Se korvaa kaikki sen aihetta koskevat
aiemmat ja rinnakkaiset kirjalliset ja suulliset sopimukset, ehdotukset ja lausunnot. Jokainen
tämän Sopimuksen määräys, jota pidetään kokonaan tai osittain mitättömänä, laittomana tai
täytäntöönpanokelvottomana, poistetaan tästä Sopimuksesta siltä osin kuin se on mitätön, laiton
tai täytäntöönpanokelvoton, ja jäljelle jäävillä määräyksillä on edelleen täysi oikeusvoima ja
vaikutus. Tätä Sopimusta ei tulkita vahvemmin kumpaakaan osapuolta vastaan riippumatta siitä,
kumpi on enemmän vastuussa sen laadinnasta.

LISÄEHDOT
Tämän Sopimuksen ehtoja sovelletaan kaikkiin Sivuston ja Avettan palveluiden käyttäjiin.
Sivuston ja Avettan palveluiden käyttönne lisäehtojen soveltamiseksi asianmukaisesti alla on
kuitenkin linkkejä lisäehtoihin, jotka täten sisällytetään tähän Sopimukseen tällä viitteellä.
LIITTEEN NIMI

LIITE/LINKKI

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

LIITE 1

MAKSUNPALAUTUSKÄYTÄNTÖ

LIITE 2

LIITE 1
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
(katso erillinen asiakirja alla olevassa linkissä)

The Avetta, LLC:n tietosuojakäytäntö on tarkasteltavissa osoitteessa
https://organizer.avetta.com/About.action.

LIITE 2
MAKSUNPALAUTUS- JA UUSIMISKÄYTÄNTÖ
Toimittaja on oikeutettu täyteen maksunpalautukseen vain, jos Toimittajan luottokorttia on
vahingossa veloitettu kahteen kertaan tai veloitettu erehdyksessä. Toimittaja on esimerkiksi
oikeutettu pyytämään täyden maksunpalautuksen, jos Toimittaja lähettää maksun samasta
jäsenyydestä kahteen kertaan, tai jos Toimittaja maksaa jäsenyydestä luottokortilla ja lähettää
myös Avettalle maksuosoituksen jäsenyydestä.
Toimittaja on oikeutettu osittaiseen maksunpalautukseen, jos Toimittaja päättää seitsemän (7)
päivän kuluessa rekisteröitymisestä rekisteröityneensä erehdyksessä ja ottaa yhteyttä Avettaan
seitsemän (7) päivän kuluessa. Osittainen maksunpalautus määritellään vain jäsenmaksun
palautukseksi. Käyttöönottomaksua ei palauteta mistään syystä. Vuotuinen jäsenmaksu voidaan
palauttaa vain, ellei Avetta ole aloittanut tarkastusta, ja Toimittaja on ottanut yhteyttä Avettaan 30
päivän kuluessa rekisteröitymisestä. Alkaneet tarkastukset, jotka estävät palautuksen, ovat
seuraavat: Vuosittainen päivitystarkastus, PQF-tarkistus, InsureGUARD™, Käsikirjan tarkastus,
Toteutustarkastus tai mikä tahansa muu Asiakkaan pyytämä tarkastus.
Mitään maksunpalautuksia ei tarjota uusimismaksun maksamisen jälkeen. On Toimittajan
vastuulla ottaa yhteyttä Avettaan ja pyytää jäsenyyden poistamista käytöstä 30 päivää ennen
Jäsenyyspäivää (lueteltu Muokkaa tiliä -sivulla), jos Toimittaja päättää olla uusimatta tiliään.
On urakoitsijan vastuulla varmistaa, että yhteyssähköposti on kelvollinen sähköpostiosoite.
Osittaiset palautukset maksetaan samalla menetelmällä, jota Toimittaja on käyttänyt
maksamiseen. Esimerkki: Jos Toimittaja on käyttänyt maksamiseen luottokorttia, palautukset
(tapauksen mukaan) hyvitetään tuolle samalle luottokortille.
Kuten on kuvattu Palveluehtojen osiossa ”AVETTAN PALVELUT”:
•

Tilinne uusitaan automaattisesti joka 12. kuukausi, ellette soita peruuttaaksenne tilinne
30 päivää ennen sen uusimispäivää. Operaattorin pyytäessä päivitystä ensisijaiselle
käyttäjällenne ilmoitetaan välittömästi sähköpostitse. Lasku luodaan kolme päivää
päivitystapahtuman jälkeen, ja veloitus päivityksestä tapahtuu seitsemän (7) päivää
myöhemmin. Jos tilinne poistetaan käytöstä ja myöhemmin otetaan uudelleen käyttöön,
Teiltä peritään voimassaolevan perustaksan mukainen käyttöönottomaksu.

Kuten on kuvattu Palveluehtojen osiossa ”TOIMITTAJAN KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ JA
TOIMITTAJALUETTELOT”:
•

•

Jos Asiakas valitsee Teidät päivitettäväksi valitsemalla Teidät hyväksyttyjen
Toimittajien luetteloonsa, ensisijaiselle käyttäjällenne ilmoitetaan välittömästi
sähköpostitse. Lasku luodaan kolme päivää päivitystapahtuman jälkeen, ja
veloitus päivityksestä tapahtuu seitsemän (7) päivää myöhemmin.
Jos Asiakas ilmoittaa Avettalle, että kuulutte tuon Asiakkaan hyväksyttyjen
Toimittajien luetteloon, ensisijaiselle käyttäjällenne ilmoitetaan välittömästi
sähköpostitse. Lasku luodaan kolme päivää päivitystapahtuman jälkeen, ja
veloitus päivityksestä tapahtuu seitsemän (7) päivää myöhemmin.

Vuotuinen hinnastonne on nähtävissä palvelut-sivulla, jota voitte tarkastella ennen rekisteröinnin
suorittamista.

