CITYTRACK-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT
Nämä käyttöehdot koskevat Citytrack -mobiilisovelluksen (myös ”mobiilisovellus” ”sovellus” tai
“palvelu”) käyttöä. Palvelun tarjoaa Tampereen yliopisto (myös ”palveluntarjoaja”), 33014
Tampereen yliopisto, Y-tunnus: 0155668-4.
Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä. Lisäksi ehdot
määrittelevät käyttäjän ja palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet. Sovelluksen lataamalla tai
palvelua käyttämällä käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan
niitä sekä sovelluksessa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.
Käyttöehtoja voidaan päivittää tarpeen mukaan, jolloin muutokset tulevat voimaan, kun niistä on
ilmoitettu palvelussa. Palvelun käytön jatkaminen muutosilmoituksen jälkeen tulkitaan siten, että
käyttäjän katsotaan hyväksyneen muuttuneet käyttöehdot.

MOBIILISOVELLUS JA SEN KÄYTTÄMINEN
Sovelluksen tarkoituksena on tarjota käyttäjilleen ulko- ja sisätilanavigaatiota sekä siihen liittyviä
palveluja. Sovellusta kehitetään osana Tampereen yliopistossa toteutettavaa Citytrack2
tutkimushanketta.
Lataamalla sovelluksen käyttäjä hyväksyy, että hänelle lähetetään sovelluksen kautta
paikannukseen ja sen kohteisiin liittyvää sisältöä, ja tämän toteuttamiseksi sovellus kerää
anonymisoidusti käyttäjän sijaintiin ja muita palvelun tuottamiseen liittyviä tietoja.
Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua ja siinä tarjottavaa sisältöä ainoastaan omaan, eikaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai
kopiointi on kielletty. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden
osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää,
esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen
sovelluksen tarjoamin toiminnallisuuksin ole annettu lupaa. Esimerkkinä tällaisesta
toiminnallisuudesta on painike, jolla käyttäjä voi sovelluksessa merkitä kohteen tai antaa siitä
arvionsa, ja joka voi näkyä sovellukseen liitetyllä verkkosivulla tai sosiaalisen median palvelussa.
Käyttäjä ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.
Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias.

PALVELUNTARJOAJAN VASTUU
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä lopettaa tai sulkea palvelu
milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei vastaa
palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä,
puutteista, epätarkkuuksista, palvelussa esiintyvistä keskeytyksistä tai muista vioista.

Palveluntarjoaja ei voi taata palvelun, sen sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen
tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä
viruksia tai muita haitallisia osia. Myöskään palveluntarjoaja ei vastaa sovelluksessa olevien
muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä
palveluista tai muista sisällöistä.
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai
vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien
liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä
aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä
taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen,
oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen.
Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön
mukaiseen vastuuseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Lähtökohtaisesti käyttäjän tietoa käsitellään sovelluksessa anonymisoidussa muodossa. Palvelun
käyttäminen edellyttää sijaintitietojen käsittelyä, joka tapahtuu anonymisoidun käyttäjätunnisteen
avulla. Citytrack-sovellusta kehitetään Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa, jonka puitteissa
sovelluksen käytöstä kertyvää tietoa voidaan käyttää anonyymisti tutkimusaineistojen
keräämiseen, analysointiin sekä tutkimusjulkaisujen tuottamiseen. Sijaintitietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille. Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja
säilyttämisestä. Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin sovelluksen tietosuojaselosteessa.

MUUT EHDOT
Mobiilisovellus on ladattavissa Google Playn kautta, joten näiden ehtojen lisäksi sovelletaan myös
ko. sovelluskaupan ehtoja. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan Google Playn ehtoihin ennen
palvelun käyttöönottoa.
Käyttäjän tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien
osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun käyttämiselle. Esimerkiksi
paikkatiedon ja navigaation toteuttamisessa hyödynnetään teknologia-alustaa, jonka
palveluntarjoajana on HERE Technologies.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen
lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti
neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan

käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa
mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

PALVELUNTARJOAJA
Tampereen yliopisto
Y-tunnus 0155668-4
Osoite:
33014 Tampereen yliopisto
Puhelin: +358 (0) 3 355 111
Sähköposti: kirjaamo@uta.fi
Sovelluksen käyttöön ja henkilötietoihin liittyvät asiat: info@citytrack.fi

