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SKILLZZUP -lisenssiehdot
OHJELMISTON TAI OHJELMISTOPOHJAISEN PALVELUN ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN TAI
KÄYTTÄMINEN (JOKO YKSITYISHENKILÖNÄ TAI OIKEUSHENKILÖN EDUSTAJANA) ON OSOITUS SIITÄ,
ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON LUKENUT NÄMÄ EHDOT, YMMÄRTÄÄ NE JA HYVÄKSYY NIIDEN LAILLISEN
SITOVUUDEN. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY KAIKKIA EHTOJA, HÄN EI ASENNA, KÄYTÄ TAI KOPIOI
OHJELMISTOA.
Nämä ehdot koskevat kaikkia SkillzzUp Oy:n ohjelmia, ohjelmistopohjaisia palveluita ja Websovelluksia, joiden käyttöoikeus on myönnetty käyttäjälle tai jotka on tarjottu käyttäjän käyttöön.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmistoa koskevat tietyt rajoitukset, kuten käyttötarkoitusta ja tiettyjä
teknisiä vaatimuksia koskevat rajoitukset mukaan lukien rajoituksetta käyttöjärjestelmä,
tallennustila, maantieteellinen sijainti tai verkkoyhteys.
TOIMINNALLINEN KÄYTTÖOIKEUS
Vastineena asianmukaisten lisenssimaksujen suorittamisesta käyttäjälle myönnetään ohjelmistoon
näiden ehtojen mukainen yleinen, ei-siirrettävä käyttöoikeus määrätyksi ajanjaksoksi, jonka
käyttäjä ja SkillzzUp Oy:n tai jokin sen jakelija ovat erikseen sopineet. SkillzzUp Oy ja sen
lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, joita käyttäjälle ei erikseen myönnetä.
Käyttäjällä on oikeus käyttää ohjelmistoa niin monella laitteella kuin itse haluaa.
Käyttäjällä on oikeus laajentaa lisenssiä ostamalla lisää käyttöoikeuksia.
LISENSSIRAJOITUKSET
Käyttörajoitukset:
A) Käyttäjä ei saa asentaa tai käyttää ohjelmistoa näiden lisenssiehtojen, SkillzzUp Oy:n
lisenssisertifikaatin tai muiden ohjeiden vastaisesti.
B) Käyttäjä ei saa välittää ohjelmiston kopioita kolmansille osapuolille, siirtää ohjelmistoa
sähköisesti kolmansien osapuolten tietokoneisiin tai antaa ohjelmistoa kolmannen osapuolen
kopioitavaksi paitsi jos asiasta on sovittu erillisellä dokumentilla.
C) Käyttäjä ei saa muokata, muuttaa, kääntää, vuokrata, myydä tai jakaa ohjelmistoa ja/tai siihen
liittyviä tiedostoja (mukaan lukien rajoituksetta tietokannat, uutiset ja kuvaukset) tai sen osia eikä
luoda ohjelmistosta ja/tai siihen liittyvistä tiedostoista tai ohjelmiston osista johdannaistuotteita.
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D) Käyttäjä ei saa palauttaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja lähdekoodiksi, selvittää
ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa ja/tai siihen
liittyviä tiedostoja tai muutoin saattaa ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen koodia
yleisesti ymmärrettävään muotoon, koska ohjelmisto saattaa sisältää SkillzzUp Oy:n tai sen
lisenssinantajien liikesalaisuuksia.
E) Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää dokumentaatiota muutoin kuin ohjelmiston käytön tukena.
Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä SkillzzUp Oy:öön, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä
lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.
OMISTUSOIKEUS
Ohjelmiston omistusoikeus ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat SkillzzUp Oy:lle ja/tai
sen toimittajille. Ohjelmistoa suojaavat tekijänoikeuslainsäädäntö sekä kansainväliset
tekijänoikeussopimukset ja muut immateriaalioikeuksia koskevat sopimukset.
AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT
Käyttäjä hyväksyy, että tietyt ohjelmiston osat saattavat olla niin sanottujen "avoimen
lähdekoodin" lisenssien kattamia, mikä tarkoittaa kaikkia Open Source Initiative -järjestön avoimen
lähdekoodin lisensseiksi hyväksymiä ohjelmistolisenssejä ("OSS-käyttöoikeudet")tai muita
huomattavan samankaltaisia lisenssejä mukaan lukien rajoituksetta lisenssit, jotka tällaisen
lisenssin lisensoiman ohjelmiston jakeluehtona edellyttävät, että jakelija tuo ohjelmiston saataville
avoimen lähdekoodin muodossa ("Avoimen lähdekoodin komponentit"). Avoimen lähdekoodin
komponenttien osalta ovat seuraavat ehdot voimassa: i) kyseisten lisenssien ehdot ovat voimassa
avoimen lähdekoodin komponentteja koskevien lisenssien erikseen edellyttämässä määrin tämän
sopimuksen ehtojen sijasta kyseessä olevaa avoimen lähdekoodin komponenttia koskien ja ii) OSSkäyttöoikeuksien rajoitukset eivät koske avoimen lähdekoodin komponentteja, jos rajoitukset on
estetty tällaisissa lisensseissä eriteltyjen sovellettavien ehtojen puitteissa. Tällaisten OSSkäyttöoikeuksien avoimen lähdekoodin komponenttien lisenssiehdot sijaitsevat ohjelmiston
asennushakemistossa tai jossakin muussa vastaavassa paikassa, joka on ilmoitettu ohjelmistossa,
jos OSS-käyttöoikeuden ehdot edellyttävät sitä.

Ohjelmistoa koskevat vastuunrajoitukset.
Ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan myyntimaan normaalitakuuehtojen mukaisesti. Skillzzup Oy,
sen lisenssinantajat ja jakelijat eivät anna takuuta ohjelmiston tai siihen liittyvän dokumentaation
oikeellisuuden, tarkkuuden, luotettavuuden tai muun seikan suhteen. Skillzzup Oy ja sen
lisenssinantajat ja jakelijat eivät anna mitään oletettuja takuita mukaan lukien rajoituksetta
oletetut takuut omistusoikeudesta, käytettävyydestä, suorituskyvystä, sopimuksen
loukkaamattomuudesta, kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai soveltuvuudesta tiettyyn
käyttötarkoitukseen. Vastuu ohjelmiston ja siihen liittyvän dokumentaation käytöstä on kokonaan
käyttäjällä.
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Mitkään SkillzzUp Oy:n ja/tai sen jälleenmyyjien, jakelijoiden, edustajien tai työntekijöiden
suulliset tai kirjalliset tiedot tai ohjeet eivät laajenna tätä rajoitettua takuuta, eikä käyttäjällä ole
oikeutta vedota mihinkään näiden tahojen antamiin tietoihin tai neuvoihin. Joillakin
lainkäyttöalueilla ei sallita oletettujen takuiden rajoituksia, joten tämä takuunrajoitus ei ehkä
koske käyttäjää. Käyttäjällä voi myös olla joitakin paikalliseen lainsäädäntöön perustuvia
lisäoikeuksia.
Vahingonkorvausvastuun rajoitus tietyissä vahingoissa.
SkillzzUp Oy, sen työntekijät, sen lisenssinantajat, sen jakelijat tai sen toimittajat eivät ole missään
tilanteessa, mukaan lukien rajoituksetta oikeuden loukkaus ja sopimusrikkomus, vastuussa
mistään käyttäjän kärsimistä erityisistä, seuraamuksellisista, satunnaisista tai epäsuorista
vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta tuoton tai voiton menetykset, hävinneet tai vioittuneet
tiedot, laitteen tai sovelluksen viat tai häiriöt, tai muista kaupallisista tai taloudellisista tappioista,
jotka aiheutuvat ohjelmiston tai siihen liittyvän aineiston käytöstä tai käytön estymisestä, vaikka
SkillzzUp OY:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
Kokonaisvastuun rajoitus.
SkillzzUp Oy:n, sen lisenssinantajien tai sen jakelijoiden koostettu enimmäisvastuu kaikista
vahingoista rajoittuu käyttäjän ohjelmistosta suorittamaan maksuun. Jos ohjelmiston vika
aiheuttaa vahingon, joka johtaa sisällön menettämiseen, vioittumiseen, luvattomaan
julkaisemiseen tai pitkään käyttämättömissä oloon, korvausvelvollisuus rajoittuu ohjelmiston
käyttöoikeudesta vikaa edeltävältä kuudelta kuukaudelta maksettuun summaan.
Kuluttajan oikeudet.
Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajaksi katsottavalle käyttäjälle pakottavan lainsäädännön
perusteella kuuluvia oikeuksia.
OHJELMISTON KÄYTTÖRAJOITTEET
Ohjelmiston hallintaominaisuudet voivat vaihdella laitteen mukaan.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston käyttäminen voi aiheuttaa tiedonsiirtokustannuksia. Nämä
lisäkustannukset määräytyvät laitteen tyypin / yhteyden / operaattoriverkon mukaan, ja käyttäjä,
ei SkillzzUp Oy, on vastuussa näistä kustannuksista.
Poistettu sisältö.
Ohjelmiston tallentamaa sisältöä saatetaan poistaa ohjelmiston asetusten, kiintiömuutosten tai
komentojen vuoksi. SkillzzUp Oy:lla ei ole velvoitetta tallentaa mitään sisältöä käyttöoikeuden
lopettamisen tai päättymisen jälkeen, mutta sisältöä/tietoja saatetaan säilyttää jonkin aikaa
SkillzzUp Oy:n tietosuojakäytännön, SkillzzUp Oy:n henkilötietolain rekisteriselosteen mukaisesti,
ja SkillzzUp Oy saattaa tarjota käyttäjälle siirtymisaikaa harkintansa mukaan.
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Sallittava sisältö.
Käyttäjä pidättäytyy hallitsemasta mitään i) laitonta tai loukkaavaa sisältöä ii) laitonta,
vihamielistä, loukkaavaa, siveetöntä, pornografista, häiritsevää, rienaavaa tai muuten sopimatonta
sisältöä. Käyttäjä erityisesti suostuu noudattamaan tekijänoikeuslakeja. Käyttäjä on yksin
vastuussa ohjelmiston avulla hallitusta sisällöstä ja yleisestä ohjelmiston käytöstä. Käyttäjälle
ilmoitetaan, että SkillzzUp Oy ja sen jakelijat ovat yhteistyössä asiaankuuluvien viranomaisten
kanssa koskien laitonta tai lakia loukkaavaa sisältöä, jota käyttäjä on jakanut tai siirtänyt, ja
SkillzzUp Oy:lla on oikeus lopettaa ohjelmiston käyttöoikeus käyttäjältä tai estää sen käyttö
tällaisten toimien johdosta ja poistaa kyseinen sisältö.
Korvaaminen.
Käyttäjä suojaa SkillzzUp Oy:n, sen lisenssinantajat, jakelijat ja toimittajat (yhteisesti
"korvauksensaajat") (i) kaikilta kuluilta, veloituksilta, vaateilta, vahingonkorvausvaatimuksilta ja/tai
korvauksensaajia vastaan tehdyistä toimenpiteistä mukaan lukien rajoituksetta ulkopuolisten
asianajajien ja lakiasiain neuvojien maksut, jotka aiheutuvat laittomasta toiminnasta ja/tai
kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta ja/tai (ii) kaikilta vahingoilta, joita käyttäjä saattaa
aiheuttaa ohjelmiston käytöllä.
Suojaaminen ja sisällön käyttäminen.
Käyttäjä tietää, että vaikka sisällön siirtäminen ja käyttäminen suojataan kolmannen osapuolen
tunkeutumiselta, SkillzzUp Oy ei takaa suojausta laitonta tiedonsiirron kaappausta, tietosäilöjen
tietosuoja-aukkoja, laitteiden tai selainten virheellisiä suojausasetuksia vastaan. Käyttäjä on yksin
vastuussa sisällön hallinnasta, sisällön käyttöoikeudet mukaan lukien. Käyttäjällä on oikeus hallita
omaa sisältöään ja myös muokata ja poistaa sen SkillzzUp Oy:n henkilötietolain rekisteriselosteen
mukaisesti. Kun käyttäjä jakaa sisältöä, kuka tahansa jakolinkin kopion saanut henkilö voi käyttää
jaettuja tiedostoja. SkillzzUp Oy tai sen jakelijat eivät ole vastuussa, jos kolmannet osapuolet
käyttävät ohjelmiston käytön kautta jaettua tai tallennettua sisältöä luvattomasti.
TIETOSUOJA
Henkilötiedot.
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään SkillzzUp Oy:n henkilötietolain rekisteriselosteen mukaisesti.
Voimassa oleva rekisteriseloste löytyy osoitteesta: http://skillzzup.com/yritys/rekisteriseloste/
SkillzzUp Oy:llä on oikeus käsitellä ohjelmiston käyttöön ja muihin siihen liittyviin palveluihin
liittyviä henkilötietoja, jotta SkillzzUp Oy voi toimittaa ohjelmistoon liittyviä palveluja ja hoitaa
asiakassuhdetta. Tällaisia kerättäviä henkilötietoja ovat tyypillisesti i) aktiivisesti meille lähettämäsi
tiedot (esim. yhteystieto-/rekisteröintitiedot, tukiongelman ratkaisemiseksi ilmoitetut tiedot)
ja/tai ii) ohjelmiston automaattisesti keräämät tiedot tai tiettyjen ominaisuuksien (e.g.
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käyttöoikeus-/laite-/ohjelmistotiedot, käyttäjätilin toimia tai laitteen maantieteellistä sijaintia
koskevat tiedot) käytön vuoksi lähetetyt tiedot.
Käyttäjän sisältö.
Edellä oleva koskee myös ohjelmiston kautta hallittavaa tai varmuuskopioitavaa sisältöä. SkillzzUp
Oy rajoittaa sisällön näkyvyyttä.
Tekniset tiedot ja suojaustiedot.
Ohjelmistoon liittyvien palvelujen toimittaminen ja niiden kehittäminen edellyttää, että SkillzzUp
Oy:n ohjelmisto kerää ohjelmistosovelluksiin, Internetiin, käyttäjän laitteeseen, sisältöön ja niiden
käyttöön liittyviä tietoja. Tällaiset kerättävät tiedot ovat yleensä analyysitietoja, tilastotietoja,
tiedostojen metatietoja, sijaintitietoja ja muita vastaavia tietoja. Tämäntyyppiset tiedot kootaan
tai muunnetaan muutoin nimettömiksi aina mahdollisuuksien mukaan.
Analyysitiedot.
Ohjelmiston ja siihen liittyvien palvelujen ylläpitäminen, kehittäminen ja parantaminen saattaa
edellyttää myös, että SkillzzUp Oy:n ohjelmisto kerää suorituskykyä, ympäristöä, ohjelmiston
käyttöä ja käyttäjän näistä antamaa palautetta. Tämäntyyppiset tiedot kootaan tai muunnetaan
muutoin nimettömiksi aina mahdollisuuksien mukaan.
Siirrot.
SkillzzUp Oy saattaa ilmoittaa tai siirtää edellä kuvattuja tietoja alihankkijoilleen, jakelijoilleen ja
toimijakumppaneilleen. Tällaiset osapuolet saattavat sijaita Euroopan talousalueella tai sen
ulkopuolella. SkillzzUp Oy saattaa myös käsitellä ja ilmoittaa tietoja tilanteissa, joissa sovellettava
laki edellyttää tätä. Tietojen siirrossa noudatetaan SkillzzUp Oy:n henkilötietolain
rekisteriselosteen ehtoja.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelemisestä saat ottamalla yhteyttä skillzzup@skillzzup.com
KÄYTTÄJÄN VALTUUTUS SKILLZZUP OY:LLE
Jotta ohjelmisto toimisi tarkoitetulla tavalla, käyttäjä antaa SkillzzUp Oy:lle oikeuden tehdä
seuraavat asiat, kun ne ovat tarpeen palveluiden toimittamiseksi.
Suojaustoimet.
Käyttäjä valtuuttaa SkillzzUp Oy:n kopioimaan puolestaan epäilyttävät tiedostot, joissa on
suoritettavaa koodia laitteesta tai ohjelmistoon linkitetyistä kolmannen osapuolen palvelujen
tileistä SkillzzUp Oy:n taustajärjestelmiin, joissa SkillzzUp Oy voi analysoida sen tehokkaasti
vihamielisen toiminnan varalta. Käyttäjä lähettää listan niiden henkilöiden sähköpostiosoitteista,
joille halutaan antaa oikeus kirjautua järjestelmään edustamansa organisaation nimissä.
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Käyttäjän tunnusten hallita.
Jokainen käyttäjä huolehtii käyttäjätunnuksen ja salasanan turvallisuudesta. Salasanan unohtuessa
käyttäjä voi pyytää salasanan uusimista sähköpostilla ja paluuviesti tulee organisaation
toimittamaan sähköpostiosoitteeseen tai käyttäjän itse määrittelemään sähköpostiosoiteeseen.
Käyttäjän tiedostojen välittäminen.
Kun käyttäjän sisältöä varmuuskopioidaan, siirretään, kopioidaan, monistetaan, sovitetaan,
muutetaan, käytetään, synkronoidaan tai julkaistaan ohjelmiston käytön yhteydessä, käyttäjä
hyväksyy, että SkillzzUp Oy voi myös käsitellä samaa sisältöä käyttäjän puolesta, jotta ohjelmisto
toimisi. Tästä syystä käyttäjä antaa SkillzzUp Oy:lle oikeuden käsitellä sisältöä siinä määrin, mitä
vaaditaan soveltuvien palvelujen toimittamiseen. Sisällön hallintaoikeus pysyy käyttäjällä ja
henkilötietojen käsittely hoidetaan SkillzzUp Oy:n henkilötietolain rekisteriselosteen mukaisesti.
Käyttäjän lataamien kuvien hallinta.
Jokainen loppukäyttäjä (opiskelija/ oppilas) lataa itse SkillzzUp-järjestelmään oman kuvansa, joka
näkyy ohjelmistoa käyttävälle opettajalle. Loppukäyttäjä huolehtii itse kuvan asiallisuudesta.
SkillzzUp suojaa kuvien osoitteen monimutkaisella verkko-osoitteella, jota ei voi arvata. Jos
käyttäjä päättää itse välittää kuvansa tarkan verkko-osoitteen ohjelmiston ulkopuolelle, SkillzzUp
ei vastaa kuvan lisäsuojauksesta tai poistamisesta ohjelmiston ulkopuolelta.
YLEISTÄ
Soveltuvuus.
Ohjelmistoa koskevat tietyt toiminnalliset rajoitukset, joista SkillzzUp Oy (tai SkillzzUp Oy:n jakelija,
jolta tämä lisenssi on hankittu) ilmoittaa ajoittain.
Muutokset.
SkillzzUp Oy parantaa palvelujaan jatkuvasti. SkillzzUp Oy pidättää oikeuden muokata ohjelmiston
ominaisuuksia tai toimintoja. SkillzzUp Oy toimii näin, jotta käyttäjille voidaan toimittaa entistä
parempia tuotteita ja palveluja ja jotta ohjelmistoa voidaan muokata markkinoiden tai määräysten
muutosten mukaan ja muuttaa mahdollisten tulevien teknisten rajoitusten tai muiden vastaavien
syiden vuoksi. Tästä syystä SkillzzUp Oy:n on päivitettävä ja muutettava ohjelmistoa ajoittain.
Tällaisia muutoksia voivat olla uusien ominaisuuksien lisääminen tai aiemmin lisättyjen
ominaisuuksien poistaminen. Käyttäjän on käytettävä ohjelmiston viimeisintä versiota parhaan
tietoturvan ja käytettävyyden takaamiseksi. SkillzzUp Oy pidättää oikeuden lopettaa ohjelmiston
tiettyjen versioiden tai tiettyjen käyttöjärjestelmien ylläpidon ja tuen tuotteiden
elinkaarikäytäntöjen mukaan. Sellaisen ohjelmiston käyttöä, jonka ylläpito on lopetettu, ei
suositella, ja tällaisen ohjelmiston käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Koska ohjelmisto
todennäköisesti kehittyy ja muuttuu tilauksen aikana, SkillzzUp Oy:n on ehkä uusittava näitä
ehtoja päivityksen yhteydessä. Uusitut ehdot koskevat automaattisesti niiden mukana jaetun
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ohjelmiston vastaavia versioita. Jos jokin näiden ehtojen osa todetaan mitättömäksi ja
täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen kelvollisuuteen, vaan ne pysyvät
voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.
Lisäehdot.
Ohjelmistossa voi olla Web-sovelluksia tai Web-portaaleita ("Sivustot"). Sivustojen käyttöä
koskevat lisäehdot. Käyttäjä suostuu tarkastamaan sivustojen lisäkäyttöehdot ja käyttämään
sivustoja niiden mukaan. Sivustot voivat olla SkillzzUp Oy:n jakelijoiden tai muiden kolmansien
osapuolten. SkillzzUp Oy ei ole minkäänlaisessa korvausvelvollisuudessa kolmannen osapuolen
sivustoista.
Käytettävyys.
Käyttäjälle ilmoitetaan, kun kaikki tai jotkin ohjelmiston osat ovat tilapäisesti pois käytöstä / eivät
toimi korjaustoimien, päivityksen, ylläpidon tai SkillzzUp Oy:stä riippumattomien tekijöiden (force
majeure) vuoksi, ja käyttäjä hyväksyy tällaiset käyttökatkokset. SkillzzUp Oy, sen lisenssinantajat
tai sen jakelijat eivät ole vastuussa tällaisten katkosten seuraamuksista. Ne sitoutuvat korjaamaan
ohjelmiston tilan mahdollisimman pian ja palauttamaan ohjelmiston käyttöön heti, kun ilmenneet
tekniset ongelmat sen sallivat.
Irtisanominen.
Tämä ei vaikuta muihin irtisanomis- tai umpeutumisoikeuksiin. Jos SkillzzUp Oy havaitsee, että
käyttäjä käyttää ohjelmistoa tavalla, joka i) rikkoo näitä ehtoja, ii) rikkoo muita sovellettavia ehtoja
tai iii) rikkoo ohjelmiston käyttötarkoitusta iv) selvästi kohtuuttomalla tavalla tai v) tavalla, joka
vaarantaa kolmannen osapuolen mahdollisuuden käyttää palvelua, SkillzzUp Oy pidättää oikeuden
(i) olla uusimatta käyttäjän lisenssiä, (ii) rajoittaa käyttäjän käytettävissä olevaa ohjelmistoa ja/tai
sen osaa ja/tai (iii) irtisanoa lisenssin. Jos SkillzzUp Oy:n ja ohjelmiston toimittaneen jakelijan
välinen sopimus purkautuu, SkillzzUp tai sen jakelija voi lopettaa käyttäjän oikeuden käyttää
ohjelmistoa tai vastaavaa toimintoa lähettämällä tiedonannon asiasta. Käyttäjällä ei ole oikeutta
hakea hyvitystä, vahingonkorvausta tai muuta korvausta SkillzzUp Oy:lta tällaisen irtisanomisen
vuoksi. Käyttörajoituksia koskevat ehdot ovat voimassa irtisanomisen jälkeenkin.
Vientirajoitukset.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmistoa voi koskea kansallisten lakien ja säädösten, kuten Euroopan
unionin vientisäädökset tai yhdysvaltain vientiä koskevat lait ("Vientisäännöt"), rajoitukset ja
hallintatoimet. Käyttäjä hyväksyy, ettei ohjelmistoa tai sen suoraa tuotetta saa hankkia, toimittaa,
siirtää tai uudelleenviedä suoraan tai epäsuorasti mihinkään maahan, joihin niiden vienti on
kielletty vientisäännöissä ja niiden säädöksissä, eikä niitä saa käyttää näiden kieltämissä
tarkoituksissa. Käyttämällä ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy edellä mainitut ja takaa noudattavansa
vientimääräyksiä viedessään tai uudelleenviedessään tai tuodessaan ohjelmistoa tai siihen liittyvää
tietotekniikkaa.
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Sovellettava lainsäädäntö.
Ellei jäljempänä muutoin todeta, näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja kuitenkin niin, että
Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta
näihin ehtoihin. Näitä ehtoja koskevissa riitatilanteissa toimivaltaiset tuomioistuimet ovat Suomen
tuomioistuimet
Jos sinulla on kysymyksiä näistä ehdoista tai jos haluat ottaa yhteyttä SkillzzUp Oy:öön jostain
muusta syystä, kirjoita seuraavaan osoitteeseen: SkillzzUp Oy, Hämeenkatu 26 A, 33200 Tampere.
Sähköposti: skillzzup@skillzzup.com. Voit myös soittaa numeroon +358 50 530 9028
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