Käyttöehdot
Tahtoo Häät Oy:n Tahtoo.fi -sivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja. Jos
et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkopalvelua.

Yleistä
Tahtoo Häät Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottaman ja ylläpitämän Tahtoo-verkkopalvelun
(jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön ja Palvelun tarjoamiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä
”Käyttöehdot”). Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") vakuuttaa tutustuneensa näihin
käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.
Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja (ml. Tietosuojaseloste), hänellä ei ole oikeutta käyttää
Palvelua miltään osin.
Palveluntarjoajalla on oikeus ilman eri suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja
velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun
vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä.

Vastuut
Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman Palvelun, mutta ei anna takuita
Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on.
Palvelun hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle tai
kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä
Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta
aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Palvelun tiettyjen osien, kuten mm. hääsovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä.
Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun
osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa
Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin.
Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huoltotöiden,
laitteistoasennuksen, teknisten vikojen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän
syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Palveluun sisältyvän tai Palveluun tallennetun
tiedon muuttumisesta eikä katoamisesta esimerkiksi edellä mainittujen syiden johdosta.
Palveluntarjoaja ei näin ollen takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa
sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa
mistään Palvelun käytöstä, Palvelun estyneestä käytöstä, Palvelun toiminnasta tai Palvelun piirteistä
tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta.
Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään palvelua jatkuvasti ja tämän vuoksi Palveluntarjoajalla on oikeus
parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, ohjelmistoja sekä muita
Palvelun osia, osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Käyttäjä
ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan
ovat Palveluntarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa. Palveluntarjoajalla on näin ollen milloin

tahansa oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle osittain tai kokonaan ilman erillistä
ilmoitusta.
Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa
tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen
Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.
Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää ja Käyttäjien ja kolmansien tahojen välistä viestintää
joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn
sisällön kautta. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille
käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Tietojen säilytys ja varmuuskopiointi
Palveluntarjoaja pyrkii säilyttämään Käyttäjän
varmuuskopioimalla tiedot säännöllisesti.
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Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palveluun tallennettujen tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen
muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista.
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Käyttäjän Palveluun tai Palvelun kautta lähettämiä viestejä tai
olla julkaisematta aineistoa, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on
vahingollista tai haitallista Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmannelle taholle.
Koska Käyttäjän tuottama sisältö voidaan poistaa Palvelusta ilman ennakkovaroitusta,
Palveluntarjoaja suosittelee Käyttäjää säilyttämään Palveluun ja sen kautta lähetetyt viestit ja muun
Palvelussa tuotetun sisällön varmuuskopiot aina myös Palvelun ulkopuolella.
Erityisesti Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Käyttäjän Palveluun tallentamat tiedot, jos Käyttäjä ei
ole käyttänyt palvelua yli vuoteen tai jos käyttäjän hääpäivästä on kulunut vuosi. Tällä varmistetaan,
että Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelun käytön lopettaneiden Käyttäjien Palveluun tallentamat tiedot
säännöllisesti osana normaalia toimintaa.

Käyttöoikeus
Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua kulloinkin voimassaolevien
Käyttöehtojen sekä muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti. Palvelua saa katsella ja selata
sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.
Käyttöoikeus on henkilökohtainen eli sitä ei voi siirtää eteenpäin, eikä se oikeuta käyttämään Palvelua
kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta Palveluntarjoajan kanssa. Käyttäjällä ei ole
myöskään oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen sisältämästä aineistosta tai niiden osista uutta
teosta tai uutta palvelua.
Palvelun ja sen osien käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä. Palveluntarjoaja voi lisäksi
edellyttää Käyttäjää luovuttamaan Palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja
rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuudenmukaisina ja
täydellisinä sekä pitämään tiedot ajan tasalla. Jos Käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä
rekisteröintitietoja, Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Käyttäjän

ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös Käyttäjän tunnistamiseen muun muassa salasanaa
vaihdettaessa.

Oikeudet käyttäjän luomaan ja toimittamaan sisältöön
Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille jakamastaan sisällöstä ja
materiaalista ja siitä, ettei edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia tai
ole näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä Palvelun
käyttämiselle, Palveluntarjoajalle, tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan
Palveluntarjoajalle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti
aiheutuvat kustannukset ja vahingon.
Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän Palveluun lähettämän tai Palvelun kautta jakaman materiaalin
tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin.
Palveluntarjoajalla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Käyttäjän Palveluun
toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.
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Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen, Palvelun
tietosuojaselosteen, mahdollisen erillisen sopimuksen tai Palvelun lain vastaisen käytön aiheuttamat
vahingot.
Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat
puutteellisia tai vanhentuneita.
Käyttäjä on vastuussa tunnuksen ja salasanan yhdistelmästä, jota Palvelun käyttäminen edellyttää.
Yhdistelmää käytetään oikean Käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi Käyttäjä on vastuussa
kaikista toimista, joita Käyttäjän tunnuksen ja salasanan yhdistelmällä Palvelussa tehdään. Mikäli
Käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen tunnuksen ja salasanan yhdistelmää hyödynnetään luvatta
kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä Palveluntarjoajalle. Käyttäjän on
säilytettävä salasanansa huolellisesti. Tämän lisäksi Käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden
tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Käyttäjän tili välittömästi, mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua
väärin tai aiheuttaa haittaa Palvelun käyttämiselle, Palveluntarjoajalle tai Palvelun
yhteistyökumppaneille.

Henkilötiedot, evästeet ja tietoturva
Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Palvelun Tietosuojaselosteen sekä
yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Evästeitä Palvelussa käytetään
Tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.
Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii
asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Käyttäjä on
tietoinen, siitä että Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa
omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Käyttäjä vastaa lisäksi yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä,
joka aiheutuu Palvelun sisällön käyttämisestä tai lataamisesta (mukaan lukien virukset).

Kolmansien osapuolien palvelut
Palvelussa voi olla linkkejä ulkopuolisille kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille.
Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia
käyttöehtoja. Näille sivuille siirtyessään Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset
käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden
sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin Palveluntarjoaja, eikä Palveluntarjoaja
vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista
ominaisuuksista.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta mahdollisesti
tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoihin ja Palvelun käyttöön liittyvät
erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli tässä ei onnistuta,
riitaisuudet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Voimassaolo ja muutokset
Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan tuottamiin ja ylläpitämiin Palveluihin ja ne
ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja milloin tahansa ilman
eri ilmoitusta. Palveluntarjoaja informoi Käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista Palvelun
yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua tai nimenomaisella
hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita
Käyttöehtoja. Koska Palveluntarjoaja voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee käyttäjien
säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin.

