YLEISET SOPIMUSEHDOT
18.9.2014 (PR)
1.

Yleistä
1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Cision Finland
Oy:n (jäljempänä ”Cision”) Asiakkaalle toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin
(jäljempänä ”Palvelu(t)”). Asiakkaalla tarkoitetaan näissä Ehdoissa yhtiötä tai
yhteisöä jonka kanssa Cision on tehnyt Palvelun käyttöä koskevan
Sopimuksen. Cision ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä ”Sopijapuolet” ja
erikseen ”Sopijapuoli”.

tai muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osaa, mukaan lukien Palveluun
sisältyvää Ohjelmistoa tai Aineistoa tai niiden osaa, mihinkään tarkoitukseen, joka
ei ole tällä sopimuksella Asiakkaalle myönnettyjen rajoitettujen oikeuksien
mukaista. Asiakkaan nimetyillä käyttäjillä on kuitenkin oikeus tämän Sopimuksen
mukaisesti tehdä tulostekopioita henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön sekä
laatia ja ladata mediayhteystietoja koskevia listoja, edellyttäen että
tekijänoikeudellisia tai muita merkintöjä ei poisteta ja että tällaista Aineistoa ei
luovuteta kolmansille tahoille. Käyttöoikeuden päättyessä Asiakkaan on omalla
kustannuksellaan joko palautettava tai Cisionin pyynnöstä tuhottava hallussaan
mahdollisesti olevat jäljennöskopiot. Jos Asiakas käyttää Aineistoa Cisionin
antaman suostumuksen nojalla, Asiakkaan on aina ilmoitettava aineiston lähteenä
Cision.

1.2 Nämä Ehdot yhdessä palvelusopimuksen, tilausvahvistuksen, Asiakkaan
hyväksymän voimassaolevan tarjouksen tai muun Cisionin ja Asiakkaan välisen
kirjallisen asiakkuutta koskevan sopimuksen kanssa muodostavat osapuolten
välisen ”Sopimuksen”.
1.3 Osana Palvelua Asiakas saa Sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden
Cisionin verkkoalustaan, joka koostuu ohjelmistoista, rajapinnoista ja muista
ohjelmistoratkaisuista (jäljempänä ”Ohjelmisto(t)”) ja joka mahdollistaa
Palveluun kuuluvien, Cisionin tai sen lisenssinantajien tai muiden kolmansien
tahojen omistamien tietojen, tietokantojen, luetteloiden, hakemistojen, ja muun
aineiston ja/tai sisällön käytön (jäljempänä ”Aineisto(t)”). Aineisto sisältää myös
Cisionin ja Asiakkaan Palvelun käytön myötä keräämän ja laatiman kirjallisessa
ja sähköisessä muodossa olevan aineiston.
2.

Sopimuksen syntyminen
Cision ja Asiakas sopivat Palvelun toimittamisesta kirjallisesti. Palvelua koskeva
tarjous, tilaus, yhteistyöesitys tai sopimus on Cisionia sitova vasta silloin, kun
Sopijapuolet ovat kumpikin omalta osaltaan kirjallisesti tai sähköisellä
allekirjoituksella vahvistaneet Palvelua koskevan sopimuksen syntymisen.

3.

Palvelun toimittaminen
3.1 Cision aloittaa Palvelun toimittamisen Asiakkaalle määrittämänsä
toimitusaikataulun puitteissa. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos Asiakas on
ottanut Palvelun käyttöön.
3.2 Asiakkaan on ennen Palvelun toimituksen aloittamista annettava Cisionille
sen pyytämät Palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkastettava kirjattujen
tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava Cisionille viipymättä tietojensa
muutoksista. Asiakas antaa suostumuksensa sille, että Cision käsittelee ja
luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa.

4.5 Asiakkaalla ei ole oikeutta muokata Palvelua tai sen osaa, yhdistää Palvelua tai
sen osaa muuhun materiaaliin tai palveluun, alilisensioida, vuokrata, lainata,
jälleenmyydä tai muutoin levittää tai saattaa yleisön saataviin Palvelua tai sen osaa
kokonaisuudessaan tai osissa. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelun
ulkopuolisia automatisoituja työkaluja, kuten tiedonkeruu- tai poimintatyökaluja tai
”crawling”- tai ”scraping”-ohjelmia.
4.6 Markkinointi- tai PR-toimistoasiakkaat voivat käyttää Palvelua asiakkaidensa
puolesta edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: (i) Asiakas hyväksyy, että sen
Palvelua koskevat maksuvelvoitteet eivät ole riippuvaisia Asiakkaan omilta
asiakkailtaan saatavista maksuista, (ii) Asiakas hyväksyy, että Cision ja sen
sopimuskumppanit eivät ole Asiakkaan ja sen oman asiakkaan välisen
sopimussuhteen osapuolena, eivätkä ole missään vastuussa Asiakkaan
asiakkaaseen nähden, (iii) Asiakkaalla on valtuus käyttää Palvelua oman
asiakkaansa puolesta ja antaa Cisionille Palvelun käytön yhteydessä annettavia
tietoja, ja (iv) Asiakkaan ja sen oman asiakkaan välinen sopimus suojaa Cisionin ja
sen sopimuskumppanien oikeuksia vähintään yhtä hyvin kuin nämä Ehdot. Asiakas
vastaa kaikkien lakien, sääntöjen, määräysten ja ohjeiden noudattamisesta
Asiakkaan palvelujen tarjoamisessa, mukaan lukien kaikkien henkilötietojen käyttöä
ja luovuttamista koskevien lakien sekä mainontaa ja/tai markkinointia koskevien
lakien noudattamisesta.
5.

Kolmannen osapuolen sivustot ja sisältö
Palveluun voi sisältyä linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Asiakas on
yksin vastuussa sen arvioinnista, käyttääkö kolmannen osapuolen sivustoa, ja
sitoutuu hyväksymään kaikki kolmannen osapuolen sivustoon sovellettavat ehdot.
Cision ei tarkasta kolmansien osapuolten sivustoja tai muuta kolmansien
osapuolien aineistoa, johon Palvelu voi mahdollistaa pääsyn, eikä vastaa
kolmannen osapuolen aineistosta eikä kolmansien osapuolien sivuilla olevasta
sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta aineistosta, eikä näiden
saatavuudesta, kattavuudesta, virheettömyydestä taikka lainvastaisesta tai
loukkaavasta sisällöstä. Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän kopioi, jäljennä, jakele,
välitä, lähetä, muuta, esitä, myy, lisensioi tai muulla tavoin hyödynnä kolmannen
osapuolen sisältöä, paitsi noudattaen kolmannen osapuolen Asiakkaalle
mahdollisesti myöntämiä oikeuksia.

6.

Palvelun keskeyttäminen ja sulkeminen
6.1 Cision saattaa joutua suorittamaan rutiininomaisia tai kiireellisiä asennus-,
muutos- tai ylläpitotoimia tai Palvelu tai sen osa voi olla poissa käytöstä Cisionista
johtumattomista syistä, eikä Cision takaa Palvelun tai sen osan keskeytyksetöntä
toimintaa. Cision ilmoittaa Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen, mikäli se on
kohtuudella mahdollista, ja pyrkii palauttamaan Palvelun käyttöön niin pian kuin se
kohtuudella on käytännöllistä. Mikäli Palvelu kokonaisuudessaan ei ole lainkaan
asiakkaan käytettävissä enemmän kuin kolmeen (3) arkipäivään asiakkaan
Cisionille toimittamasta, kyseistä käyttökatkosta koskevasta ensimmäisestä
ilmoituksesta, Cision hyvittää Asiakkaalle Palvelun kuukausimaksusta yhden
päivän käyttömaksua vastaavan summan jokaiselta työpäivältä, jona Palvelu ei ole
Asiakkaan käytettävissä.

3.3 Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki Palvelun käyttöä ja
vastaanottamista varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, suojaukset, liittymät ja
verkko- ja muut yhteydet (”Asiakkaan Laitteet”) ja vastaa niiden
toimintakunnosta. Asiakas vastaa Palvelun soveltuvuudesta Asiakkaan
käyttötarkoitukseen.
3.4 Cisionilla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja
käyttää Palvelun toteuttamisessa alihankkijoita. Cisionilla on oikeus tehdä
Palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia ja oikeus muuttaa,
vaihtaa ja poistaa Aineistoa ja Ohjelmistoja. Jos nämä muutokset edellyttävät
muutoksia edellisessä kappaleessa tarkennettuihin Asiakkaan Laitteisiin,
Asiakkaan on omalla kustannuksellaan huolehdittava tällaisista muutoksista.
Cision pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista
kohtuullisessa ajassa etukäteen.
4.

Palvelun käyttöoikeus ja käyttöoikeuden rajoitukset
4.1 Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Asiakas vastaa siitä, että sen
käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ja muut näihin
verrattavat Palvelun tunnukset huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu
ulkopuolisten käyttöön. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja
salasanoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Cision ei salli tietoturvasyistä
ns. yhteiskäyttötunnuksia. Asiakas on vastuussa, että sen työntekijät käyttävät
Palvelua kukin omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

6.2 Cisionilla on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu, jos:
- Asiakas on haettu selvitystilaan, saneerausmenettelyyn tai konkurssiin, Asiakas
on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muutoin todettu
maksukyvyttömäksi,
- Palvelun käyttötavasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta laitteesta on aiheutunut tai
aiheutuu haittaa tai häiriötä Cisionin laitteille, yleiselle tai kolmannen osapuolen
käytössä olevalle viestintäverkolle tai häiriötä tietoliikenneyhteyksien käytölle tai
käyttäjille;
- Asiakas rikkoo olennaisesti Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan
tai ei
muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan;
- Asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän
mukaan lakannut olemasta;
- Asiakasta ei tavoiteta jonkin tähän Sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi;
- On perusteltu syy olettaa, että Palvelua käytetään kolmannen oikeutta loukaten,
lain, Sopimuksen tai hyvän tavan vastaisesti.

4.2 Sopimuksen ehtojen mukaisesti Cision myöntää Asiakkaalle määräaikaisen,
peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja siirto-oikeudettoman oikeuden antaa
palvelusopimuksessa,
tilausvahvistuksessa
tai
muussa
kirjallisessa
sopimuksessa määritettyjen nimettyjen käyttäjien käyttää Palvelua Asiakkaan
sisäisiin tarkoituksiin sopimuskautena. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää
Palvelua kolmansien osapuolten hyväksi. Sopimus koskee ainoastaan
Asiakkaan emoyhtiötä eikä Asiakkaalla ole oikeutta antaa Palvelua
tytäryhtiöidensä käyttöön. Markkinointi- ja PR-toimistoasiakkaiden oikeudesta
käyttää Palvelua asiakkaidensa puolesta on määrätty kohdassa 4.6.
4.3 Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua sekä mitä tahansa siellä olevaa tai
sen kautta saatavaa Aineistoa kaikkien sovellettavien lakien, sääntöjen ja
määräysten sekä hyvän tavan mukaisesti ja siten, ettei Palvelun käytöstä
aiheudu häiriötä Cisionille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu Palvelun
käytössä noudattamaan rajoituksetta myös pohjoisamerikkalaisia CAN-SPAM
ja CASL -lakeja sekä muita roskapostin lähettämistä sääteleviä lakeja ja asetuksia. Asiakas vastaa Palvelun kautta toisille käyttäjille tai kolmansille
tahoille tai Cisionin tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta sisällöstä
ja siitä, että Asiakkaan vastuulla olevat laitteet tai Asiakkaan Palvelun kautta
toimittama sisältö ei aiheuta häiriötä viestintäverkolle eikä loukkaa hyvää tapaa
tai lain tai viranomaisten määräyksiä eikä kolmansien osapuolien oikeuksia,
mukaan lukien tekijänoikeuksia. Cisionilla on oikeus Asiakasta kuulematta
poistaa lain tai hyvän tavan vastainen tai loukkaava tai tällaiseksi väitetty
sisältö. Asiakas on velvollinen korvaamaan Cisionille kaikki välilliset ja
välittömät vahingot, jotka voivat aiheutua Palvelun, lain, Sopimuksen tai hyvän
tavan vastaisesta käytöstä.

4.4 Asiakkaalla tai sen käyttäjillä ei ole oikeutta ilman Cisionin etukäteen
antamaa kirjallista suostumusta kopioida, jäljentää, monistaa, kääntää, muuttaa

6.3 Palvelun käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien
maksujen maksuvelvollisuutta.
7.

Maksut ja laskutus
7.1
Palvelun
hinnoittelu
ja
mahdolliset
toimituskulut
määritellään
palvelusopimuksessa. Hintoihin ja toimituskuluihin lisätään kulloinkin voimassa
oleva arvonlisävero. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai
kantoperuste muuttuu, hinnat muuttuvat vastaavasti ilman eri ilmoitusta muutosten
voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä sopimuksia.
7.2 Palvelun laskutus alkaa Palvelun aloittamispäivästä.
7.3 Cisionilla on oikeus tehdä kohtuullisena pidettäviä indeksikorotuksia Palvelun
hinnoitteluun sopimuskauden aikana kalenterivuosittain. Hintojen tai maksujen
korotuksesta ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen
muutoksen voimaantuloa kirjallisesti.
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7.4 Maksun myöhästyessä Cisionilla on oikeus periä viivästyneistä maksuista
perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi 16 %:n tai tätä korkeampaa
korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun erääntymispäivästä lukien
maksusuoritukseen saakka. Ellei Asiakas maksa erääntynyttä saatavaa kahden
(2) kuukauden kuluessa erääntymispäivästä, Cision voi purkaa sopimuksen
kirjallisella ilmoituksella, jolloin erääntyvät kaikki muut Palvelua koskevat vielä
erääntymättömät saatavat heti maksettavaksi ja Cision voi vaatia Asiakkaalta
korvausta sopimuksen purkautumisen johdosta syntyneistä kustannuksista
sekä purkautumisesta aiheutuvasta vahingosta. Cision pidättää oikeuden
maksuehtojen ja/tai viivästyskoron muutoksiin.
8.

Immateriaalioikeudet
8.1 Kaikki Palveluun ja siihen sisältyviin Ohjelmistoihin ja Aineistoihin liittyvät
tekijänoikeudet ja lähioikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat
Cisionille tai kolmansille tahoille, eikä niitä miltään osin siirretä Asiakkaalle.
Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun rajoittuu Sopimuksessa Asiakkaalle
myönnettyihin oikeuksiin, ja Cision pidättää kaikki oikeudet, joita ei
nimenomaisesti ole Sopimuksessa myönnetty.
8.2
Asiakkaan
Palveluun
siirtämän
sisällön
omistusoikeus
ja
immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas
hyväksyy, että Cision säilyttää Asiakkaan sisältöä samassa tietokannassa
muilta asiakkailta saadun sisällön kanssa. Cisionilla on oikeus vapaasti käyttää
Asiakkaan Palveluun siirtämää sisältöä ja siinä määrin kuin aiheellista myös
muokata Asiakkaan sisältöä sekä tietokantaa tai sen osia liiketoiminnallisia
tarkoituksia varten.

9.

Salassapito
9.1 Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään toiselta Sopijapuolelta Sopimuksen
ja/tai
Palvelun
perusteella
saamiaan
tiedot
luottamuksellisina.
Luottamuksellinen tieto käsittää kaiken Palveluun, Sopijapuoliin tai niiden
liiketoimintaan liittyvän tiedon tai sellaisen tiedon, joka on merkitty salassa
pidettäväksi tai luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, tai joka
voi aiheuttaa toiselle Sopijapuolelle haittaa joutuessaan kolmansien osapuolien
tietoon.
9.2 Sopijapuolet sitoutuvat käyttämään Sopimuksen ja/tai Palvelun perusteella
tai muutoin saamiaan luottamuksellisia tietoja vain Sopimuksen mukaiseen
tarkoitukseen. Sopijapuolet eivät saa luovuttaa Sopimuksen ja/tai Palvelun
perusteella saamiaan luottamuksellisia tietoja kolmannelle sopijapuolelle ilman
toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta aineistoa tai
tietoa, jonka vastaanottava Sopijapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai
viranomaismääräyksen perusteella, tai aineistoa tai tietoa, joka on yleisesti
saatavilla tai muuten julkista. Selvyyden vuoksi todetaan, että
salassapitovelvollisuuden estämättä Cision voi kuitenkin luovuttaa Palvelun
toteuttamisen kannalta tarpeellisia Asiakasta koskevia tietoja käyttämilleen
toimittajille, alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille.

ei vastaa vahingoista, jotka Asiakkaalle aiheutuvat perustuen siihen, että Palvelu tai
sen osa, mukaan lukien Ohjelmistot ja Aineistot, loukkaa kolmannen osapuolen
immateriaalioikeuksia. Cision ei myöskään korvaa Asiakkaan tai kolmannen
osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja (kuten esimerkiksi
vahinkoja, jotka johtuvat Asiakkaan, Palvelun toisen käyttäjän tai teleyrityksen
vastuulla olevasta seikasta) eikä Cisionista riippumattomasta syystä aiheutuvia
vahinkoja. Tässä Sopimuksessa kirjattua lukuun ottamatta, Cisionilla ei ole
vahingonkorvausvelvollisuutta tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa
käytöstä, kuten esimerkiksi kohdassa 6 mainituista Palvelun tuottamisen tilapäisistä
keskeytyksistä aiheutuvista ongelmista.
12.3 Cision ei takaa Palvelussa olevan tai Palvelun kautta saatavan tiedon
tarkkuutta, täsmällisyyttä, virheettömyyttä, laadukkuutta, kattavuutta, sopivuutta tai
luotettavuutta, eikä Palvelun keskeytyksetöntä, oikea-aikaista tai virheetöntä
toimintaa. Cision ei vastaa Palvelussa olevan tai Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn
sisällön mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista
vahingoista. Asiakas tiedostaa, ettei Cisionilla eikä millään kolmannella osapuolella
ole velvoitetta julkaista Asiakkaan sisältöä missään kolmannen osapuolen
palvelussa, kuten uutispalvelussa tai verkkosivustolla.
12.4 Huolimatta ylempänä tässä kohdassa 12 todetusta, Cisionin vastuu on sekä
Asiakkaalle välittömästi aiheutuneiden vahinkojen että kolmansien osapuolien
vaatimuksiin perustuvien vahinkojen osalta kaikissa tapauksissa aina rajoitettu
korkeintaan summaan, joka vastaa vahinkotapahtumaa edeltävänä, yhden (1)
kuukauden pituisena aikana Asiakkaan tuottamuksen kohteena olevasta Palvelun
osasta maksamaa summaa. Jos Cision on kuitenkin Sopimuksen perusteella tai
muutoin velvollinen suorittamaan Asiakkaalle sopimussakkoa, hyvitystä tai muuta
sellaista
vakiokorvausta
sopimusrikkomuksensa
johdosta,
Cisionin
vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu tällaisen vakiokorvauksen määrään.
13. Sopimuksen päättyminen
13.1 Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus purkaa Sopimus joko kokonaan tai osittain
välittömin vaikutuksin, jos:
(i) toinen Sopijapuoli joutuu selvitystilaan tai muuten sellaiseen taloudelliseen tilaan,
ettei sen voida olettaa selviytyvän Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan; tai
(ii) toinen Sopijapuoli rikkoo olennaisesti Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä
korjaa rikkomustaan kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä, kun hän
sai toiselta Sopijapuolelta kirjallisen huomautuksen rikkomuksesta.
Cisionilla on lisäksi oikeus heti purkaa Sopimus ja lakkauttaa Asiakkaan kaikki
Palvelut samoilla perusteilla, joilla Cisionilla on oikeus kohdan 6.2 mukaan sulkea
Asiakkaan kaikki Palvelut, sekä kohdan 7.4 mukaisesti maksuviivästyksen
seurauksena. Sopimuksen purkamisesta ja sen perusteista on kirjallisesti
ilmoitettava toiselle Sopijapuolelle.
13.2 Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät sellaiset sopimusehdot (kuten
salassapitoa ja immateriaalioikeuksia koskevat ehdot) voimaan, joiden on
tarkoitettu olevan voimassa myös Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

9.3 Sopijapuolet ovat velvollisia noudattamaan lainsäädäntöä ja
viranomaismääräyksiä käsitellessään Sopimuksen ja/tai Palvelun perusteella
haltuunsa saamiaan luottamuksellisia tietoja. Salassapitovelvollisuus on
voimassa kolme (3) vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuksen
päättymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta tähän kohtaan 9 liittyviin oikeuksiin ja
velvollisuuksiin, jos voimassaolevasta lainsäädännöstä, mukaan lukien
henkilötietolaista (523/1999), seuraa edellä tässä kohdassa 9 todettua pidempi
salassapitovelvollisuus.

14. Sopimuksen siirtäminen
Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle ilman toisen
Sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Cisionilla on kuitenkin
ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain samaan
kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle taholle tai kolmannelle, jolle
Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Cisionilla on lisäksi oikeus siirtää
Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan
ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

10. Tietoturva ja tietosuoja
10.1 Asiakas sitoutuu huolehtimaan ja vastaa riittävästä tietoverkkojensa sekä
laitteidensa suojauksesta, sisältäen velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän
tehokkaita viruksen torjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja.

15. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista ei
päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

10.2 Kumpikin Sopijapuoli sitoutuu noudattamaan henkilötietolakia (523/1999)
ja muita soveltuvia tietosuojanormeja kaikkien Palveluun sisältyvien ja/tai
Palvelun käyttöön liittyvien henkilötietojen osalta. Asiakas sitoutuu erityisesti
pitämään kaikki Palveluun sisältyvät ja/tai sen käyttöön liittyvät henkilötiedot
luottamuksellisina ja suojattuina. Cision käyttää sille luovutettuja henkilötietoja
hallinnolisten toimenpiteiden suorittamiseen sekä Sopimuksen täyttämiseen.
Näitä tarkoituksia varten henkilötietoja voidaan siirtää myös samaan konserniin
kuuluville yrityksille joko Euroopan Unionin sisällä tai sen ulkopuolelle. Asiakas
antaa suostumuksensa luovuttamiensa henkilötietojen käsittelylle näiden
Ehtojen mukaisesti ja vahvistaa, että Asiakkaalla on kaikki tarvittavat
suostumukset henkilötietojen luovuttamiselle. Cision ei vastaa Asiakkaan
suorittamasta henkilötietojen luvattomasta tai lainvastaisesta käsittelystä.

16. Sopimusehtojen voimassaolo ja muutokset sopimusehtoihin
Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Cision voi muuttaa näitä
yleisiä sopimusehtoja. Asiakasta tiedotetaan uusista ehdoista vähintään kuukautta
ennen niiden voimaantuloa sähköpostitse, asiakastiedotteessa tai muuten
kirjallisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä uusien sopimusehtojen hyväksymisestä
ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Cisionille kahden viikon sisällä uusien
sopimusehtojen vastaanottamisesta.
17. Referenssioikeus
Ellei kirjallisesti muuta ole sovittu, Cisionilla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä
referenssinään. Referenssioikeus käsittää oikeuden mainita Asiakas Cisionin
asiakkaana, käyttää Asiakkaan logoa Cisionin esitemateriaaleissa ja verkkosivuilla
muiden refenssiyritysten joukossa sekä antaa lyhyt yleisluonteinen kuvaus
Asiakkaalle toimitetun palvelukokonaisuuden sisällöstä.

11. Ylivoimainen este
Cision ei ole velvollinen toimittamaan Palvelua, jos sopimuksen solmimisen
jälkeen odottamattomat olosuhteet, joihin Cision ei voi vaikuttaa, mukaan
luettuna esimerkiksi sota, lakko, saarto, boikotti, työsulku, ilkivalta, tulipalo,
vesivahinko, murto, viranomaisen toimet, virhe, puute tai sellainen viivästys
energiahuollossa, televiestinnässä, muussa viestinnässä, atk-laitteissa tai
ohjelmissa, kuljetuksessa tai alihankkijan suorituksessa, estävät Palvelun tai
sen osan toimittamisen.
12. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus
12.1 Cision on velvollinen maksamaan Asiakkaalle vahingonkorvausta Cisionin
sopimusrikkomuksista aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä
vahingoista. Cisionilla on oikeus suorittaa vahingonkorvaus Asiakkaalle
suoritettavana hyvityksenä Palvelun vuosimaksusta menetettyjen työpäivien
mukaan ja aiheutuneen vahingon mukaan.
12.2 Cision ei milloinkaan vastaa liikearvon menetyksestä, saamatta jääneestä
voitosta, taloudellisesta menetyksestä tai muusta välillisestä vahingosta. Cision
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