1.Yleistä
Sivustoa ylläpitää Vierumäki Sports Oy, jäljempänä Vierumäki. Sivustoa käyttämällä
hyväksyt nämä ehdot siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Ehdot koskevat
kaikkea sivuston käyttöäsi. Vierumäki pidättää itsellään oikeuden koska tahansa muuttaa,
tehdä lisäyksiä tai poistaa materiaalia sivustolta kokonaisuudessaan tai osittain. Jos jatkat
sivuston käyttöä sen jälkeen, kun muutokset on julkistettu tällä sivulla, hyväksyt siten
muutokset.
2. Immateriaalioikeus
Sivustolta peräisin olevan materiaalin kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman
Vierumäen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuston kaikkea
sisältöä
suojaavat
tekijänoikeutta,
tavaramerkkejä,
patentteja
ja
muita
immateriaalioikeuksia koskevat lait. Sivustolla julkaistava materiaali kuuluu, jos ei muuta
ilmoiteta, Vierumäelle, Vierumäki yhtiöihin kuuluvalle yritykselle tai kyseisen materiaalin
lisensioijalle.
Verkkosivuilla
näkyviä
tavaramerkki-,
tekijänoikeusja
muita
immateriaalioikeuksien suojaa osoittavia tunnuksia on kunnioitettava. Sivuston käyttäjä
saa tulostaa yksittäisiä sivuja. Muun sivustolla olevan materiaalin tai tietojen kopiointi,
jäljentäminen, julkaisu, toisille sivuille lataaminen, lähetys, siirto tai jakelu ei ole sallittua
ilman Vierumäen etukäteistä kirjallista suostumusta.
3. Käyttäjien luoma sisältö
Käyttäjien luomalla sisällöllä tarkoitetaan sellaista sisältöä, jota sivuston käyttäjät luovat
tai lataavat sivustolle, esimerkiksi blogikirjoitusten kommentteja, valokuvia tai julkisia
viestejä. Käyttäessäsi tällaisia toimintoja sivustolla luot suoraan sellaista sisältöä, josta
olet itse vastuussa ja josta voit käyttäjänä joutua vastuuseen. Vierumäellä on oikeus
poistaa käyttäjien luomaa sisältöä osittain tai kokonaan, jos se on osittain tai kokonaan
soveltuvan lain vastaista tai jos sen voidaan katsoa muulla tavoin voivan aiheuttaa
vahinkoa Vierumäki yhtiöille. Tällaisen väärinkäytöksen yhteydessä Vierumäellä on myös
oikeus ryhtyä lisätoimenpiteisiin, joita vaaditaan väärinkäytön ehkäisemiseksi.
4. Sivustolla olevat linkit
Vierumäki voi tarjota sivustollaan linkkejä ulkopuolisille tahoille kuuluville verkkosivuille.
Jos käytät näitä linkkejä, poistut Vierumäen sivustolta. Vierumäki ei vastaa tällaisista
sivustoista eikä niiden sisältämästä materiaalista.
5. Verkkosivujen saatavuus ja vastuunrajoitukset
Sivusto saattaa väliaikaisesti olla poissa käytöstä, ja Vierumäki varaa oikeuden milloin
hyvänsä ja mistä syystä tahansa keskeyttää sivustolla olevien palvelujen saatavuuden tai
muuttaa niiden sisältöä ilman sinulle osoitettua erillistä ilmoitusta. Vierumäki pidättää
oikeuden myös estää sivuston käytön joiltakin osin myös rekisteröityneiltä käyttäjiltä.
Vierumäki ei anna mitään takuita sivuston toiminnasta tai saatavuudesta eikä sivuston
sisällön paikkansapitävyydestä. Vierumäki ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet suoraan tai epäsuoraan sivuston tai sen sisällön käytöstä.
6. Evästeet

Vierumäki käyttää sivustollaan evästeitä esimerkiksi parantaakseen sivustoa ja sen
käyttöä kannaltasi. Evästeillä Vierumäki kerää tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet
siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät,
mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli
mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.
Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Vierumäen ja sen
yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin
palvelevaksi. Lisäksi Vierumäen yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan
kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla
sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden
perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä
mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä
mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
Kävijällä on mahdollisuus joko hyväksyä evästeet tai kieltäytyä niistä Vierumäen
nettisivuille tulevassa ”Cookie Consent” -ponnahdusikkunassa. Kävijällä on mahdollisuus
estää evästeiden käyttö milloin tahansa klikkaamalla sivun alapalkista kohtaa ”Evästeet”
tai muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.
Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa
kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.
Jos et kieltäydy evästeiden käytöstä tai estä evästeiden käyttöä ja jatkat tämän sivuston
käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön tämän evästekäytännön mukaisesti ja sen taustalla
tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn (soveltuvin osin). Lue tietosuojaehdoistamme, jos
haluat lisätietoa siitä, miten ja mitä tarkoitusta varten Vierumäki käsittele henkilötietoja
ja oikeudestasi tarkastaa, mitä henkilötietojasi Vierumäki käsittelee.
Voit muuttaa valintaasi milloin tahansa sivun alapalkin ”Evästeet” -kohdasta tai
muuttamalla selainasetuksiasi. Jos kytket käyttämämme evästeet pois päältä, tämä
saattaa vaikuttaa käyttökokemukseesi Vierumäen sivustolla.
Jos sivusto käyttää evästeitä, saat vierailijana seuraavat tiedot:
• tieto siitä, että sivusto käyttää evästeitä;
• mitä tarkoitusta varten evästeitä käytetään;
• kuka käyttää tietoa; ja
• kuinka evästeet voi hyväksyä, kieltää tai kytkeä pois päältä.
Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi (puhelimelle,
tietokoneelle tai tabletille) ja jotka ovat yleisiä internetissä. Osa evästeistä on
välttämättömiä sivuston toiminnallisuuden kannalta, kun taas toiset evästeet parantavat
käyttökokemustasi ja helpottavat sivustolla liikkumista.
Evästeitä on olemassa kahdenlaisia: pysyviä ja istuntoevästeitä. Pysyvät evästeet
tallennetaan tiedostona laitteellesi pidemmäksi aikaa, jotta voimme räätälöidä sivuston
sinun toiveiden, valintojen ja kiinnostuksenkohteiden mukaan. Evästeitä käytetään muun
muassa niiden toimintojen yhteydessä, jotka kertovat sinulle, mitä uutta sivustolle on
tullut viime käyntisi jälkeen. Kun pysyvän evästeen olemassaoloaika ylittyy, eväste
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poistetaan kun palaat sille sivustolle, joka loi kyseisen evästeen. Istuntoevästeet
tallentuvat väliaikaisesti laitteellesi vieraillessasi sivustolla ja liikkuvat laitteesi ja
palvelimen välillä niin kauan kuin vierailet sivustolla. Istuntoevästeet poistetaan, kun
suljet selaimen. Tällaisia evästeitä käytetään esimerkiksi kielivalintasi seuraamiseksi.
Seuraavat ovat esimerkkejä siitä, mihin evästeitä voidaan käyttää:
• Kun kirjaudut sivustolle, eväste tallennetaan tietokoneellesi. Jokaisen sivun vaihdon
yhteydessä tietokoneesi lähettää evästeen vierailemallesi sivustolle ja evästettä
käyttämällä sivusto pystyy saamaan selville, että olet kirjautunut sisään, jolloin et joudu
antamaan käyttäjänimeäsi ja salasanaasi jokaisen uuden sivun kohdalla.
• Kun haluat räätälöidä sivustoa mieltymyksiesi mukaan. Mieltymyksesi voivat koskea
esimerkiksi usein vierailemasi sivuston ulkoasua, räätälöityä kontrastia tai fonttikokoa, tai
räätälöityä lajittelua tai valintoja.
• Sivustoilla jotka myyvät palveluita, evästeitä käytetään varauksien ja tilauksien
helpottamiseksi.
• Sen rekisteröimiseksi, ketkä henkilöt ovat vierailleet milläkin sivuston sivulla. Tämän
tiedon avulla voidaan valita sopivaa mainontaa tai muutoin räätälöidä käyttäjän näkemiä
sivuja. Useimmat evästeet, joita käytetään mainostamiseen ja sisällön räätälöintiin, ovat
kolmansien osapuolien evästeitä.
• Tilastojen avulla tapahtuvaan liikenteen valvomiseen, jolla parannetaan sivustoa ja
opitaan lisää eri kohderyhmistä. Useimmat tilastointiin käytetyt evästeet ovat kolmansien
osapuolien evästeitä.
• Evästeiden avulla seurataan myös kielivalintoja, varauskoodeja tai jäsenyystasoja.
Erilaiset evästetyypit
Evästeet voidaan jakaa eri kategorioihin niiden tehtävän mukaan:
• Vaaditut: Nämä evästeet ovat tarpeen, jotta tietyt toiminnallisuudet toimivat. Tällainen
tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun halutaan yksilöidä ja varmentaa käyttäjä käyttäjän
kirjautuessa Vierumäki Friends -palveluun ja maksun yhteydessä. Jos et hyväksy tällaisten
evästeiden käyttöä, et voi käyttää kyseisiä toiminnallisuuksia.
• Toiminnalliset: Nämä evästeet helpottavat sivuston käyttöä ja tekevät siitä
henkilökohtaisempaa esimerkiksi räätälöimällä tietoa ja tarjouksia asioista, joihin olet
aikaisemmin osoittanut kiinnostusta. Tällaisia evästeitä käytetään myös tiedon
keräämiseksi siitä, miten Vierumäki-sivuston vierailijat käyttävät sivustoa (esimerkiksi
suositut sivut ja käyttäjäkaavat), jotta Vierumäki voi parantaa sivustoa ja Vierumäen
digitaalisia palveluita. Jos et hyväksy tällaisten evästeiden käyttöä, Vierumäen
digitaalisten palveluiden toiminnallisuus on rajoitettua.
• Mainostaminen: Nämä evästeet ovat usein kolmansien osapuolien evästeitä, eli ne eivät
ole Vierumäen itsensä vaan Vierumäen kumppanin käyttämiä. Nämä evästeet käyttävät
tietoa siitä miten käytät Vierumäen tai muiden osapuolien sivustoja, esimerkiksi millä
sivustoilla vierailet ja mihin mainoksiin reagoit, jotta sinuun voitaisiin myöhemmin
kohdistaa paremmin mainontaa sekä Vierumäen että muiden osapuolien sivustoilla.
Tällaisia mainoksia kutsutaan ”kohdennetuiksi mainoksiksi”, sillä niiden tarkoitus on se,
että sinun tarvitsee ainoastaan katsoa sellaiset mainokset, jotka vastaavat kiinnostuksen
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Evästeiden kytkeminen pois päältä
Evästeitä ei käytetä vahingoittamaan tai tuhoamaan tietokonettasi ja useimmat
verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Sinulla on mahdollisuus estää
evästeet sivun alapalkin ”Evästeet” -kohdasta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit
myös muuttaa verkkoselaimen asetuksia tietokoneellasi ja poistaa kiintolevylle
tallennetut evästeet. Voit myös asettaa verkkoselaimeesi asetuksen, jolloin selain näyttää
ilmoituksen, kun se vastaanottaa evästeen. Näin sinulla on mahdollisuus hyväksyä tai
hylätä eväste. Saat tätä koskevia lisätietoja verkkoselaimen toimittajalta. Kieltäytymällä
evästeistä tai kytkemällä ne pois päältä, myös kolmansien osapuolien evästeet
kytkeytyvät pois päältä.
Mikäli kieltäydyt vastaanottamasta evästeitä, on mahdollista, että digitaaliset palvelut
eivät toimi tarkoitetulla tavalla.
Miksi Vierumäki käyttää evästeitä?
Vierumäen digitaaliset palvelut keräävät ja säilyttävät tietoa käyttämällä teknologiaa
useista työkaluista. Tietoja voidaan käyttää sellaisten käyttäjäprofiilien luomiseksi, jotka
eivät ole tunnistettavissa tiettyä henkilöä koskeviksi. Evästeitä voidaan käyttää tähän
tarkoitukseen. Käytämme myös kolmansien osapuolien evästeitä, pääasiassa liikenteen
mittaamiseen ja/tai sen selvittämiseksi, mitä digitaalisia palveluita sinä viimeksi käytit.
Käyttämällä evästeitä Vierumäen sivusto tunnistaa laitteesi kun vierailet uudelleen
sivustollamme, jolloin et joudu antamaan tiettyjä tietoja joka kerta kun käytät Vierumäen
digitaalisia palveluita. Evästeet auttavat Vierumäkeä myös räätälöimään palveluita
vastaamaan sinun tarpeitasi, esimerkiksi mitä tulee kielivalintaan. Koska evästeet
tallentavat tiedot aikaisemmin ilmaisemistasi kiinnostuksenkohteista, Vierumäki näyttää
sellaisia tietoja ja tarjouksia, jotka toivottavasti vastaavat yksilöllisiä toiveitasi.
Yksinkertaistettuna sivustosta tulee helpompi käyttää.
Vierumäki käyttää evästeitä myös arvioidakseen hakukäyttäytymistä ja käyttäjien
käyttäytymistä sekä Vierumäki-sivuston sisällä että ulkopuolella lisäkehittääkseen
Vierumäen digitaalisia palveluita. Tavoitteena on optimoida käyttäjäkokemuksia,
yksilöllistää markkinointia ja pitää tilastoja.
Voimme myös käyttää muita yhtiöitä, jotka Vierumäen puolesta tallentavat evästeitä
toimittaakseen tarjoamiaan palveluita.
Suostumus evästeiden käyttöön
Hyväksyt Vierumäen evästeiden käytön tämän evästekäytännön mukaisesti sallimalla
evästeiden käytön ja jatkamalla tämän sivuston käyttöä.
7. Henkilötiedot ja sivustolle rekisteröityminen
Yksityisyytesi on Vierumäelle tärkeä asia ja suhtaudumme vakavasti asiakkaidemme
henkilötietojen (kuten määritelty tietosuojaselosteessamme) suojaamiseen. Vierumäki
käsittelee henkilötietoja ainoastaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja pyytää
sinulta tarvittaessa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Lisätietoa henkilötietojen
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käsittelyn tarkoituksista ja oikeudestasi tarkastaa, muuttaa tai poistaa sinua koskeva
henkilötietoja on saatavilla tietosuojaselosteestamme.
Vierumäki-sivuston verkkokauppaa käytetään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Käyttäjä vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja salasanan
salassapidosta. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä
tapahtumista. Salasanan ja käyttäjätunnuksen luvattomasta käytöstä tai muista
tietoturvan loukkauksista tulee ilmoittaa välittömästi.
8. Tietoturva
Vierumäki käyttää luovuttamisiasi tietoja luotto- tai pankkikorttisi numeroista ja
voimassaoloajoista sekä laskutus- ja toimitusosoitteista niiden toimenpiteiden
toteuttamiseen, joiden yhteydessä olet tiedot antanut. Tiedot tallennetaan turvalliselle
palvelimelle salatussa muodossa, ja Vierumäki voi käyttää niitä helpottaakseen ja
yksilöidäkseen tulevia toimenpiteitä kanssasi.
Vierumäki toteuttaa kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet henkilötietojesi
suojaamiseksi. Siitä huolimatta Vierumäki ei voi taata niiden tietojen turvallisuutta, jotka
annat ollessasi Internet-yhteydessä.
9. Virukset, tietomurrot ja muut tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset
Sivuston tahallinen väärinkäyttö kohdistamalla niihin haitta- tai tuholaisohjelmia tai
muuta ilkivaltaista tai teknologisesti vahingollista materiaalia on kielletty. Sivustoon,
niiden sijaintipalvelimiin tai muihin sivuston yhteydessä oleviin palvelimiin, tietokoneisiin
tai tietojärjestelmiin kohdistuva luvaton tunkeutuminen tai tällaisen tunkeutumisen
yrittäminen
on
kielletty.
Palvelunestohyökkäyksen
tai
hajautetun
palvelunestohyökkäyksen kohdistaminen sivustolle on kielletty.
Vierumäki ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat seurausta hajautetuista
palvelunestohyökkäyksistä, viruksista tai muista teknologisesti vahingollisista
tiedostoista, jotka saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai
tietojärjestelmiisi sivustolta, sivuston käytön seurauksena taikka niihin kytketyiltä
verkkosivustoilta tapahtuvan tiedostojen lataamisen seurauksena. Vierumäki pyrkii
aktiivisesti estämään edellä mainitut vahingot pitämällä huolen sivuston tietoturvasta ja
suojauksesta.
10. Muutosten tekeminen verkkosivuihin
Vierumäki varaa oikeuden tehdä milloin tahansa ja mistä syystä tahansa muutoksia
sivustoon, tietosuojaselosteeseen, menettelytapoihinsa tai näihin käyttöehtoihin.
Verkkosivujen käyttäjää koskevat kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot. Tästä syystä
sinun tulisi säännöllisesti tutustua ajantasaisiin käyttöehtoihin.
11. Yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia Vierumäen verkkosivustoon
liittyen, olethan yhteydessä
Vierumäki Sports Oy
Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiö
Vierumäki-yhtiöt
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Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki puh. 010 5777 100
Vierumäen viestintä- ja markkinointiyksikkö
markkinointi@vierumaki.fi
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