
Käyttöehdot 

Sivuston käyttöehdot 
 
Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.  
 
Tekijänoikeudet 
 
Suomen Kiinteistöasiantuntijat KIAS Oy:n (jäljempänä KIAS) www-sivujen sisältö on suojattu 
tekijänoikeuslain mukaisesti. KIAS omistaa tekijänoikeudet kaikkeen sivuston sisältöön, lukuun 
ottamatta mahdollisesti kolmansien osapuolten tuottamia ja sivustoon liitettyjä palveluita. Sivujen 
sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman KIAS:n etukäteistä 
suostumusta. 
 
Vastuunrajoitus 
 
KIAS:n www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. KIAS ei myöskään vastaa siitä, että sivustojen 
kautta toimitettu viesti ei kulkeutuisi perille tarkoitetulle vastaanottajalle. KIAS varaa oikeuden 
koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä keskeyttää www-palvelun. KIAS ei vastaa 
sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. 
KIAS ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon 
linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa. 
Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. KIAS ei ole 
vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla 
esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen 
verkkosivuille ei tarkoita, että KIAS olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai 
verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista. 
KIAS:lla on käytössään salattu yhteys. Https suojaa tietokoneesi ja käyttämäsi sivuston välisen 
yhteyden. Suojauksen ansiosta ulkopuolinen taho ei pääse näkemään esimerkiksi käyttäjän 
sivustolle syöttämiä tietoja. KIAS ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien 
luottamuksellisuutta.  
KIAS pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja 
ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. 

Henkilötietojen käsittely 

KIAS on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain 
mukaisesti. Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen 
kehittämiseen. Näitä tietoja ovat mm. 
 
– ladatut sivut ja niillä käyntijärjestys 
– ajankohta ja niillä viipymisaika 
 
Tallennamme sivustoltamme käyttäjän itsensä erikseen antamia tietoja. Näitä tietoja ovat mm. 
yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, 
kysymyksiin, tarjouspyyntöihin tai muuhun palautteeseen sekä lähettääksemme käyttäjän tilaamia 
uutiskirjeitä. Lisäksi käyttäjä voi lähettää vapaaehtoisesti avoimen työhakemuksen, jonka 
tallennusaika on 6 kuukautta.  


