Yleiset käyttöehdot
Osallistujat
Päivitetty viimeksi 7. joulukuuta 2021

Käsitemääritelmät
”Yhtiö” tai ”LIVESTORM” tai ”me”: yhtiö LIVESTORM SAS (kauppanimi ”LIVESTORM”),
osakepääomalla 21 268,85€, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 6 boulevard Saint
Denis, 75010 Paris, RANSKA, yhteisön ALV-numero FR12820434439, ja joka ylläpitää
verkkosivustoa livestorm.co (”sivusto”).
”Sinä” tai ”käyttäjä”: kuka tahansa Livestorm-palvelun säännöllinen tai satunnainen käyttäjä,
joko Livestorm-sivustolla vieraileva vierailija tai osallistuja.
”Sivusto”: sisällön ja sivujen kokonaisuus, johon käyttäjällä on pääsy osoitteessa livestorm.co.
”Livestorm-palvelu”: sivuston kautta saavutettavissa oleva ja LIVESTORM in tarjoama
palvelujen, toimintojen ja sovellusten kokonaisuus, erityisesti verkkotapahtumien
hallintatyökalu.
”Toimeksiantaja”: Livestorm-palvelun tilannut henkilö (oikeushenkilö tai luonnollinen
henkilö).
”Osallistuja”: käyttäjä, joka esimerkiksi kyselyihin vastaamalla
osallistuessaan lähettää ja näyttää tietojaan Livestorm-palvelun avulla.

verkkotapahtumiin

”Sisältö”: kaikki LIVESTORMin, käyttäjien tai kolmansien osapuolten Livestorm-palvelussa
julkaisema tai levittämä sisältö. Tämä sisältää tekstit, sanat, tiedot, kuvat, videot, äänet, datan
tai hypertekstilinkit.
”Vierailija”: Livestorm-sivustolla vieraileva henkilö, jolla ei välttämättä ole asiakastiliä.

1 §. Livestormin omistusoikeus
käyttöehtojen hyväksyminen

–

Yleisten

Näissä Yleisissä käyttöehdoissa (”YKE”) tarkennetaan käyttöehdot, joilla käyttäjällä (tai
”sinulla”) on lupa käyttää Livestorm-palveluja ja Livestorm-sivustoa.
Nämä YKE:t ovat sinua ja LIVESTORMia sitova sopimus. Hyväksyt nämä YKE:t, kun käytät
Livestorm-palvelua.
KÄYTTÄMÄLLÄ LIVESTORM-PALVELUA HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT;
ELLET HYVÄKSY NIITÄ, ÄLÄ KÄYTÄ LIVESTORM-SIVUSTOA ÄLÄKÄ
LIVESTORM-PALVELUA.

LIVESTORM varaa oikeuden omaa harkintaansa käyttäen ja milloin tahansa muuttaa,
mukauttaa, täydentää tai poistaa näiden YKE:n osia. Sinulle ilmoitetaan etukäteen muista kuin
pelkästään muodollisista muutoksista.
Jos jatkat Livestorm-sivuston ja/tai Livestorm-palvelun käyttöä tehdyistä muutoksista
ilmoittamisen jälkeen, se tarkoittaa, että hyväksyt mainitut muutokset. Niin kauan kuin noudat
näitä yleisiä ehtoja, LIVESTORM myöntää sinulle henkilökohtaisen, rajoitetun, eiyksinoikeudellisen ja siirtämiskelvottoman oikeuden päästä Livestorm-sivustoon ja/tai
tapauskohtaisesti Livestorm-palveluun ja käyttää niitä.
Jos käyttäjät rikkovat näitä ehtoja, LIVESTORM voi keskeyttää joksikin aikaa tai estää heidän
pääsynsä.

2 §. Livestorm-palveluun pääsy ja sen toiminta
2.1 Pääsy Livestorm-palveluun
Koska Livestorm-palvelu tarjotaan Internetissä, siihen päästäkseen käyttäjillä on oltava
Internet-yhteys. Heidän on itse maksettava kaikki puhelin- ja Internet-yhteyden kustannukset.
LIVESTORM ei aseta käyttäjän saataville minkäänlaista aineellista välinettä, esimerkiksi
puhelinlaitteistoa, päätelaitetta, ohjelmistoa tai liittymätilausta, yhteyden muodostamiseksi
sivustoon.
LIVESTORM myöntää kyseiselle käyttäjälle ainoastaan rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen ja
siirtämiskelvottoman lisenssin, jolla pääsee Livestorm-palveluun ja sen sisältöön ja pystyy
käyttämään niitä. Lisenssin edellytyksenä on näissä YKE:issa annettujen sääntöjen
noudattaminen.
LIVESTORM voi milloin tahansa vapaasti keskeyttää tai katkaista pääsyn koko Livestormpalveluun tai -sivustoon tai osaan siitä, esimerkiksi operatiivisista tai ylläpidollisista syistä, sekä
muuttaa sivustoa, keskeyttää tai poistaa sivuston ja lopettaa sen julkaisun Internet-verkossa
ilman, että käyttäjillä on oikeutta minkäänlaiseen vahingonkorvaukseen.

2.2 Livestorm-palvelun toiminta
LIVESTORM ei takaa, että Livestorm-palvelun toiminta on jatkuvaa ja virheetöntä.
LIVESTORMia ei voida saattaa vastuuteen Livestorm-palvelun epäkäytettävyydestä,
keskeytymisestä tai toimintahäiriöstä millään perusteella eikä varsinkaan sen oman Internetyhteyden tai säilytyspalvelun tarjoajan laiminlyönnin tai kolmansien tunkeutumisen tai
ylivoimaisen esteen yhteydessä.
LIVESTORMia ei voida saattaa vastuuseen Internet-verkon käytön luontaisesti aiheuttamista
haitoista tai vahingoista, kuten tietokonevirusten tai haittakoodin ilmaantumisesta.

3 §. Palvelut osallistujille
Voidaksesi käyttää Livestorm-palveluja sinun on oltava luonnollinen henkilö, vähintään
kahdeksantoistavuotias (18) tai oman asuinmaasi mukaisesti täysi-ikäinen taikka, jos olet
alaikäinen, sinulla on oltava suostumus lailliselta edustajaltasi (vanhemmalta tai holhoojalta).
Sinulla on ainoastaan pääsyoikeus Livestorm-palveluun sinulle ehdottoman henkilökohtaisesti
osoitetun kutsun perusteella.
Osallistuja voi:
• osallistua verkkotapahtumiin;
•

jakaa nettikameransa kuvia tai jakaa näyttönsä verkkotapahtumien aikana;

•

vastata kyselyihin verkkotapahtumien aikana;

•

esittää kysymyksiä verkkotapahtumien aikana;

•

lähettää chat-viestejä verkkotapahtumien aikana;

•

katsella tallenteen verkkotapahtuman päättymisen jälkeen, mikäli sellainen on olemassa.

Livestorm-palveluihin pääsyyn liittyvä oma turvallisuutesi on yksin sinun vastuullasi.
LIVESTORMia ei voida saattaa vastuuseen tietokoneellesi henkilökohtaisen kutsusi
katoamisesta tai luovuttamisesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
LIVESTORMia ei voida millään tavoin katsoa vastuulliseksi oman henkilökohtaisen kutsusi
anastamisesta.
Hyväksyt lisäksi, että sinun oletetaan olevan henkilökohtaisen kutsusi mukainen käyttäjä ja
vastuussa toimista, joita suoritetaan sinun yhteydelläsi Livestorm-palveluun.
Hyväksyt, että olet itse LIVESTORMin sijaan vastuussa kaikesta sähköisestä viestinnästä ja
lähettämistäsi sisällöistä ja että sinun on käytettävä Livestorm-palvelua kulloinkin sovellettavia
lakeja ja asetuksia noudattaen.

4 §. Kesto
Pääsy Livestorm-palveluun luovutetaan käyttäjälle hänen saamassaan henkilökohtaisessa
kutsussa ilmoitetuksi ajaksi.

5 §. Käyttäjän yleiset velvollisuudet
Sinulla ei ole lupaa käyttää laitteita, ohjelmia, algoritmeja tai muita automaattisia menetelmiä,
kuten ”syvälinkkejä”, ”verkkosivujen haravointia”, ”robottia” tai ”hakurobottia” tai muutakaan

vastaavaa tai samanarvoista manuaalista prosessia hakemaan, kopioimaan tai valvomaan
Livestormin tai sisällön mitään osaa eikä toisintaa tai kiertää navigointirakennetta tai
Livestormin tai sisällön esitystapaa hankkiaksesi tai yrittääksesi hankkia dataa, asiakirjoja tai
tietoja muuten kuin LIVESTORMin vapaaehtoisesti käyttöösi antamilla keinoilla.
LIVESTORM varaa itselleen oikeuden kieltää tällaisen toiminnan. Et saa yrittää päästä
laittomasti mihinkään Livestorm-palvelun osaan tai toimintoon etkä mihinkään muuhun
Livestorm-palveluun tai LIVESTORM-palvelimeen kytkettyyn järjestelmään tai verkkoon etkä
LIVESTORMin tarjoamiin palveluihin hakkeroimalla, ”haistelemalla” salasanoja tai millään
muullakaan laittomalla keinolla.
Et saa yrittää mitata, analysoida tai testata Livestorm-palvelun tai Livestorm-palveluun
kytketyn verkon haavoittuvuutta etkä kiertää sivustolla ja Livestorm-palvelussa tai Livestormpalveluun kytketyissä verkoissa toteutettuja turva- tai todentamistoimia. Sinulla ei ole lupaa
käänteiskysellä, jäljittää tai yrittää jäljittää tietoja Livestorm-palvelun muista käyttäjistä tai
vierailijoista tai LIVESTORMin muista toimeksiantajista, varsinkaan sellaisesta
LIVESTORM-asiakastilistä, jonka haltija tai lähteen haltija et itse ole, etkä hyödyntää
Livestorm-palvelua tai Livestorm-palvelussa tai sen kautta käyttöön asetettuja tai tarjottuja
palveluja tai tietoja millään tavalla paljastaaksesi näitä tietoja, varsinkaan henkilökohtaisia
tunnistetietoja tai muita kuin omia tietojasi, sellaisina kuin ne näkyvät Livestorm-palvelussa.
Sitoudut olemaan ryhtymättä mihinkään toimiin, joista aiheutuisi liiallinen tai kohtuuton
kuormitus Livestorm-palvelun, sivuston tai LIVESTORM-järjestelmiin tai -verkkoihin tai
Livestorm-palveluun tai LIVESTORMiin kytketyn muun järjestelmän tai verkon
infrastruktuuriin.
Sitoudut olemaan käyttämättä minkäänlaista laitetta, ohjelmistoa tai aliohjelmaa puuttuaksesi
tai yrittääksesi puuttua Livestorm-palvelun moitteettomampi toimintaan tai muun henkilön
sivustossa ja Livestorm-palvelussa tekemään tapahtumaan tai suorittamaan Livestorm-palvelun
käyttöön.
Et saa ylittää väärentää otsikoita tai muokata tunnisteita millään tavoin naamioidaksesi jonkin
LIVESTORMille Livestorm-palvelussa tai sen kautta viestin tai lähetyksen tai Livestormpalvelussa tai sen kautta tarjotun palvelun alkuperän. Et saa väittää olevasi kukaan toinen etkä
edustaa ketään muuta etkä tekeytyä muuksi luonnolliseksi tai oikeushenkilöksi.
Et saa käyttää Livestorm-palvelua tai sen sisältöä laittomaan tai näissä yleisissä ehdoissa
kiellettyyn tarkoitukseen etkä kannustaaksesi mihinkään laittomaan tai LIVESTORMIN tai
kolmansien oikeuksia rikkovaan toimintaan.

6 §. Käyttäjän velvollisuudet sisältöjen suhteen
Muistutamme, että käyttäjä on yksin vastuussa Internetissä, Livestorm-palvelussa ja omassa
tilassaan julkaisemastaan sisällöstä, eikä LIVESTORMin voida missään tapauksessa katsoa
olevan vastuussa käyttäjän luomasta sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu siihen, etteivät hänen
sisältönsä loukkaa kolmansien oikeuksia, ja varsinkin seuraaviin:

6.1 Selvästi laittomat sisällöt
Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa yllyttää vihaan, väkivaltaisuuteen, anoreksiaan, räjähteiden
valmistukseen ja käyttöön, itsemurhaan, rasismiin, antisemitismiin, muukalaisvihaan,
homofobiaan, sotarikosten puolusteluun tai rikoksiin ihmiskuntaa vastaan.
Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa missään tapauksessa olla luonteeltaan pedofiilistä eikä
lapsipornoa.
Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa yllyttää rikokseen, rikkeeseen tai terroritekoon eikä
myöskään kannustaa itsemurhaan.
Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa yllyttää henkilön tai henkilöryhmän syrjintään etnisen
alkuperään, uskonnon, rodun tai sukupuolisen suuntautumisen tai vamman perusteella.
Luottamuksesta digitaalisessa taloudessa 21.1.2004 annetussa Ranskan laissa säädettyjen,
selvästi laittomien sisältöjen vastaista taistelua koskevien velvollisuuksiensa perusteella
LIVESTORM voi olla velvollinen säilyttämään käyttäjien yhteydenmuodostustietoja erityisesti
liittyen sisäisten viestien välityksellä vaihdettuihin sisältöihin.

6.2 Kiistanalaiset sisällöt
Käyttäjä sitoutuu tutustumaan ennen mitään julkaisua sananvapautta koskeviin sääntöihin ja
rajoituksiin. Sananvapaus sallii arvostelun, todennettujen ja todistettujen tietojen kertomisen,
mutta se ei salli leimaamista ja herjaamista. Leimaaminen, herjaaminen tai epätarkkojen tai
merkityksen vääristämiseksi tahallisesti vaillinaisten tietojen esittäminen voi johtaa
syytetoimiin tekijää vastaan.
Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa vaarantaa yleistä järjestystä, olla moraalisesti arveluttavaa
tai järkyttää alaikäisiä;
Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa olla luonteeltaan pornograafista;
Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa loukata kolmansien mainetta, yksityisyyttä eikä kuvaa;
Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa olla leimaavaa tai herjaavaa Ranskan laissa tarkoitetussa
tarkassa merkityksessä;
Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa loukata minkään merkin tai luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön kuvaa tai mainetta.
Sananvapaus sallii arvostelun, mikäli se on puolueetonta, perusteltuja ja perustuu tosiasioihin.
Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa vaarantaa minkään valtion tai alueen turvallisuutta tai
koskemattomuutta;
Käyttäjän julkaiseman sisällön avulla kolmannet eivät saa voida hankkia väärennettyjä
ohjelmistoja, ohjelmistojen sarjanumeroita tai sellaisia ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa tai
vaarantaa jollain tavalla kolmansien oikeuksia tai omaisuutta;

Käyttäjän julkaisema sisältö ei saa loukata kenenkään luonnollisen henkilön tai minkään
oikeushenkilön teollis- ja tekijänoikeuksia.

6.3 Kuvaa koskeva oikeus ja teollis- ja tekijänoikeus
Verkkotapahtuman käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti, että hänen kuvansa siepataan ja sitä
käytetään ja jaellaan verkkotapahtuman tallenteen puitteissa.
Kaikki kiistat, jotka liittyvät yksittäisen käyttäjän teollis- tai tekijänoikeuden tai kuvaa
koskevan oikeuden mahdolliseen käyttöön jaeltaessa verkkotapahtumaa, ovat yksinomaan
tapahtuman järjestäjän vastuulla. Yksikään LIVESTORMin käyttäjistä ei voi missään
tapauksessa saattaa sitä vastuuseen kuvaa koskevan oikeuden tai teollis- ja tekijänoikeuden
rikkomuksesta.

7 §. Teollis- ja tekijänoikeudet – Merkit
Kaikki tekstit, grafiikka, käyttäjärajapinnat, kuvaliitännät, valokuvat, tavaramerkit, logot,
äänet, musiikki, kuvitukset ja tietotekninen koodi (yhteisellä nimellä ”tekijänoikeudellinen
sisältö”), erityisesti kyseisen tekijänoikeudellisen sisällön design, rakenne, valikointi,
koordinointi, ilmaisu, ulkonäkö ja käyttäjäystävällisuus sivustolla ja Livestorm-palvelussa
omistetaan, niitä hallitaan tai ne luovutetaan LIVESTORMin myöntämällä tai sille myönnetyllä
lisenssisällä, ja ne on suojattu teollis- ja tekijänoikeuden ja vilpillisen kilpailun suhteen
voimassa olevan koko lainsäädännön avulla.
Jollei näissä yleisissä ehdoissa erityisesti toisin mainita, mitään Livestorm-palvelun, sivuston
tai tekijänoikeudellisen sisällön osaa ei saa kopioida, toisintaa, muuttaa, julkaista uudelleen,
etäladata, julkaista, asettaa näytteille julkisesti, koodata, kääntää, välittää tai jaella millään
tavoin (mukaan lukien ”peilikirjoituksena”) millään muulla tietokoneella, palvelimella,
verkkosivustolla tai julkaisu- tai lähetysvälineellä tai minkään kaupallisen yrityksen lukuun
ilman LIVESTORMin kirjallista ennakkosuostumusta.
Voit käyttää LIVESTORMin tuotteissa ja palveluissa tarkoituksellisesti saataville asettamia
tietoja niiden etälataamista varten sikäli kuin 1) et poista kyseisten asiakirjojen kopioissa olevia
tekijänoikeusmerkintöjä, 2) käytät näitä tietoja omaan henkilökohtaiseen käyttöösi ja eikaupallisiin tarkoituksiin etkä kopioi ja julkaise kyseisiä tietoja verkossa olevalla tietokoneella
etkä lähetä niitä millään tietovälineellä, 3) et tee kyseisiin tietoihin muutoksia 4) etkä myönnä
mitään sitoumuksia ja takuita kyseisten asiakirjojen sisällöstä.
Muistutamme, että käyttäjän verkkotapahtuman aikana tuottama sisältö on toimeksiantajan
omaisuutta ja ettei sen yhteydessä tapahdu omistusoikeuden siirtymistä LIVESTORMin eduksi.

8 §. Vastuu ja takuu
LIVESTORM tekee kaikkensa varmistaakseen palvelun moitteettoman toiminnan ja palvelun
tarjonnan 24 h tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa.
LIVESTORMilla on tästä huolimatta ainoastaan keinoihin liittyvä velvoite palveluun pääsyyn
ja sen käyttöön liittyen. LIVESTORM ei pysty takaamaan, että palvelussa tarjotut toiminnot
ovat aina käytettävissä tai virheettömät kirjoitusasultaan, teknisesti tai muutoin, että virheet

korjataan tai että palvelut tai niiden tallennustilana toimivat palvelimet ovat puhtaita viruksista
tai ohjelmavirheistä.
Ylläpitoon, testaukseen, korjaukseen tai muihin palvelun parantamiseen ja toimintaan liittyvistä
syistä LIVESTORM voi keskeyttää palvelun väliaikaisesti joutumatta vastuuseen asiasta.
LIVESTORMia ei myöskään voida saattaa vastuuseen sivustojen tai käyttäjän
henkilökohtaisten sivujen sisällöstä (sivustot, käyttäjän henkilökohtaiset blogit, joihin päästään
Livestormin ulko- tai sisäpuolelta). Käyttäjä hyväksyy ja myöntää, että hän on yksin vastuussa
henkilökohtaisessa tilassaan tai henkilökohtaisen sivunsa sisältämistä tiedoista, teksteistä,
kuvista, videoista, datasta, tiedostoista ja ohjelmista.
Käyttäjä ei voi vaatia LIVESTORMIA korvausvastuuseen mistään kolmansien osapuolten tai
toisen käyttäjän ensimmäisen käyttäjän oman henkilökohtaisen tilan tai henkilökohtaisen sivun
perusteella vaatimasta menetyksestä, reklamaatiosta, riidasta, vahingosta tai kustannuksesta,
mukaan lukien oikeudenkäynti- ja puolustautumiskulut.
LIVESTORM on velvollinen noudattamaan näiden YKE:n yhteydessä keinoihin liittyvää
velvollisuuttaan, eikä se missään tapauksessa ole vastuussa minkäänlaisista menetyksistä,
haitoista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat palvelun hallinnasta, käytöstä,
hyödyntämisestä, keskeytyksestä tai toimintahäiriöstä.
LIVESTORMia ei voida katsoa vastuulliseksi ulkopuolisten sivustojen sisällöstä eikä näihin
sivustoihin pääsyn toimimisesta. LIVESTORM ei hyväksy näiden ulkoisten sivustojen sisältöä,
ajatuksia, mielipiteitä tai niillä myytäviä tuotteita tai palveluja eikä ole niissä vastuussa.
Käyttäjä myöntää olevansa yksin vastuussa hyperteksteistä ja Internet-osoitteista, joita hän
sisällyttää omalle sivustolleen tai henkilökohtaiselle sivulleen ja suojaa LIVESTORMin ja sen
tytäryhtiöt, johtajat, asiamiehet ja työntekijät kaikilta kyseisiin linkkeihin liittyviltä riidoilta tai
reklamaatioilta.
LIVESTORM ei suojaa omalta osaltaan käyttäjän Livestorm-palvelussa henkilökohtaisessa
tilassaan siirtämiä tiedostoja tai dataa häviämiseltä tai muuttamiselta eikä sitä voida saattaa siitä
vastuuseen.
Käyttäjä hyväksyy datansa ja tiedostojen siirtämisen yksin omalla vastuullaan ja tästä
tietoisena. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia kaikista tarpeellisiksi katsomistaan
varmennustallennuksista.
Joka tapauksessa vastuu, joka LIVESTORMille saattaa aiheutua näiden yleisten ehtojen
puitteissa, rajoittuu nimenomaisesti ja yksinomaan käyttäjän suorille todellisille vahingoille,
eikä se saa ylittää kaikkia vikoja ja vahinkoja yhteensä käyttäjän maksamaa kokonaissummaa.
vahingonkorvausta edeltävän vuoden aikana. Kaikki LIVESTORM -menettelyt on aloitettava
yhden (1) vuoden kuluessa kyseisestä vahingosta.

9 §. Henkilötiedot
LIVESTORM joutuu keräämään ja käsittelemään tiettyjä henkilötiedoiksi katsottavia tietoja
(jäljempänä
”tiedot”)
käyttäjästä
Tietosuojaperiaatteissa
määritellyin
ehdon.
Tietosuojaperiaatteet ja niiden sisältö ovat erottamaton osa näitä yleisiä käyttöehtoja.
LIVESTORM vakuuttaa tältä osin käyttäjälle, että tämän tiedot kerätään ja käsitellään
tietotekniikasta, tiedostoista ja vapauksista 6.1.1978 annetun ja sittemmin muutetun Ranskan
lain N:o 78-17 säännöksiä (jäljempänä ”tietotekniikasta ja vapauksista annettu laki”) sekä
27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä

”tietosuoja-asetus”) säännöksiä noudattaen.
Käyttäjää
kehotetaan
tutustumaan
Tietosuojaperiaatteisiin,
jotka
sisältävät
yksityiskohtaisemman selvityksen käyttäjän tietojen keräyksen ja käsittelyn ehdoista.
Tietotekniikasta ja vapauksista annetun Ranskan lain ja tietosuoja-asetuksen nojalla käyttäjällä
on oikeus saada, oikaista ja poistattaa omat tietonsa, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä,
antaa ohjeet niiden säilyttämisestä, poistamisesta ja luovuttamisesta oman kuolemansa jälkeen
ja oikeus siirtää tiedot.
Käyttäjä käyttää oikeuksiaan:
-

henkilökohtaisessa tilassaan;
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@livestorm.co;
postitse lähettämällä kirjeen osoitteeseen Livestorm – service de gestion des données
personnelles - 6 boulevard Saint Denis, 75010 Paris, Ranska.

Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti käyttäjä voi käyttää henkilötietojensa tarkastelu-,
korjaus- ja poisto-oikeuksia suoraan oman käyttäjätilinsä kautta.
LIVESTORM takaa, että sillä on voimassa olevien lakien ja asetusten mukaiset riittävät tekniset
suojaustoimenpiteet.
LIVESTORM ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle (Ranskassa CNIL) ja/tai asianomaiselle
henkilölle tietosuoja-asetuksessa tarkoitetuista mahdollisista tietosuojarikkomuksista.

10 §. Seuraamukset
Mikäli yhtä tai useampaa näiden Yleisten ehtojen lauseketta rikotaan tai toimeksiantaja rikkoo
tilaussopimuksen tai muun LIVESTORMin laatiman asiakirjan lauseketta, viimeksi mainittu
varaa itselleen oikeuden estää tai rajoittaa ilman ennakkovaroitusta ja omaa harkintaansa
käyttäen pääsysi Livestorm-palveluun, omalle asiakasitilillesi tai muihin LIVESTORMpalveluihin ja niiden käyttöä.

11 §. Muutokset
LIVESTORM pidättää oikeuden muuttaa YKE:ja milloin tahansa.
Jokainen muutos tulee voimaan sinä päivänä, kun se julkaistaan verkkoon sivustolla ja
Livestorm-palvelussa. LIVESTORM sitoutuu tiedottamaan käyttäjille asiasta ennalta
sähköpostitse tai ilmoittamalla siitä sivustolla tai Livestorm-palvelussa. Käyttäjän on
hyväksyttävä muutos voidakseen käyttää Livestorm-palvelua.
LIVESTORM voi vapaasti lisätä ja poistaa Livestorm-palveluja ja/tai muuttaa niiden
ominaispiirteitä, käyttöehtoja ja muita erityisiä ehtoja. Se tiedottaa käyttäjille asiasta ennalta
sähköpostitse tai ilmoittamalla siitä sivustolla tai Livestorm-palvelussa.
Käyttäjä voi Livestorm-palvelua käyttäessään tai sen välityksellä joutua käyttämäänkolmansien
toimittamia sisältöjä tai päästä niihin. LIVESTORM kiistää olevansa missään vastuussa
mainituista palveluista ja sisällöistä, joihin se ei millään tavoin pysty vaikuttamaan, kolmansien
palvelun tai sisällön tuottajien ollessa yksin vastuussa niistä käyttäjälle.

LIVESTORMia ei voida missään tapauksessa saattaa vastuuseen minkäänlaisesta Livestormpalvelun ulkopuolisessa tietojenvaihdossa – myöskään käyttäjien kesken – tapahtuneesta
vahingosta.

12 §. Sovellettava
tuomioistuin

laki

–

Toimivaltainen

Riippumatta siitä, mistä maasta käyttäjä käyttää palveluja, näihin YKE:ihin sovelletaan
yksinomaan Ranskan lakia.
YKE:n ranskankielistä versiota sovelletaan ensisijaisesti muihin kieliversioihin nähden.
Internet-verkoston maailmanlaajuiset ulottuvuuden huomioon ottaen muistutamme, että
käyttäjien on lisäksi noudatettava sillä alueella voimassa olevia sääntöjä, josta he vierailevat
sivustolla tai käyttävät Livestorm-palveluja.
Muistutamme siksi, että käyttäjien on tarkistettava ennalta sivustolla ja Livestorm-palvelussa
suorittamiensa toimintojen laillisuus sillä alueella voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan,
jolta he suorittavat toimintoja ja tapahtumia. Käyttäjän, LIVESTORMin tai kolmansien
osapuolten vireille panemien, palvelun käyttöä koskevien riitojen tai reklamaatioiden
yhteydessä ainoastaan sivustolla ja Livestorm-palvelussa luettavissa olevien kulloistenkin
YKE:n versio on osapuolia sitova riidanalaisten tosiseikkojen päivämäärästä riippumatta.
LIVESTORMin ja käyttäjän on noudatettava omia velvoitteitaan ehdottoman vilpittömästi.
Näiden Yleisten käyttöehtojen tulkintaan, pätevyyteen ja niistä aiheutuviin seuraamuksiin
liittyvistä kiistoissa käyttäjää kehotetaan ottamaan yhteyttä tukeen seuraavassa osoitteessa:
[hello@livestorm.co]

13 §. Kalifornian asukkaat
Tämä pykälä on voimassa ja oikeudellisesti sitova vain, jos käyttäjä on LIVESTORMin
käyttöehtosopimuksen osapuoli. Tätä CCPA-lakiin liittyvää pykälää sovelletaan (CCPA:n
määrittämiin) henkilötietoihin, joita käyttäjä on luovuttanut LIVESTORMille.
Kalifornian vuonna 2018 voimaan tulleen, käyttäjien yksityisyyden suojaa koskevan lain
(”CCPA”) valossa me palveluntarjoajana, joka saattaa käsitellä (kulloinkin sovellettavan lain
määrittelemiä) henkilötietojasi, välitämme sinulle nämä tiedot vakuuttaaksemme, että olemme
mukauttaneet sopimusehtomme asiaan kuuluvalla tavalla. Termi ”sovellettava laki” viittaa
lakeihin, sääntöihin, normeihin, ohjeisiin ja itsesääntelymenettelyihin, joita tietojesi käsittelyyn
saatetaan soveltaa. Sovellettaviin lakeihin kuuluu muun muassa kalifornialainen käyttäjien
yksityisyyden suojaa koskeva laki (Cal. Civ. Code §1798.100 – 1798.199).
Palveluntarjoajana keräämme, säilytämme, käytämme, luovutamme ja käsittelemme
henkilötietojasi ainoastaan täyttääksemme sopimuksemme määrittelemät velvollisuutemme
sinua kohtaan ja vain näissä tietosuojatiedoissa mainittuja käyttötarkoituksia varten. Emme
käytä tietojasi mihinkään muihin tarkoitusperiin.

Emme myy henkilötietojasi tai luovuta niitä kaupallisessa mielessä.
Vakuutamme ymmärtävämme lainkohdan Cal. Civ. Code § 1798.140(w)(2) määrittämät
rajoitukset ja vaatimukset ja noudattavamme niitä. Jos kyseisen pykälän asettamat ehdot ovat
ristiriidassa yleisten käyttöehtojen tai tietosuojaperiaatteiden kanssa, viimeksi mainittuja
pidetään ensisijaisina liittyen henkilötietojen käsittelyyn Euroopan talousalueella.
Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten LIVESTORM soveltaa CCPA:a, tai jos haluat käyttää
lakiin liittyviä oikeuksiasi, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen privacy@livestorm.co.

