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Käyttöehdot 

 

LUE HUOLELLISESTI SEURAAVAT ("KÄYTTÖEHDOT") ENNEN KUIN KÄYTÄT GLOOKO®:N JA SEN 
TYTÄRYHTIÖIDEN ("GLOOKO") TARJOAMIA PALVELUJA. NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA ESITETÄÄN 
LAILLISESTI SITOVAT EHDOT, JOTKA KOSKEVAT JOKAISTA KÄYTTÄJÄÄ (MÄÄRITELTY ALLA), JOKA KÄYTTÄÄ 
GLOOKON PALVELUITA, (MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, KAIKKI MUUT OHJELMAT, PALVELUT, 
OMINAISUUDET, SISÄLLÖT, VERKKOSIVUSTOT) TAI SOVELLUKSET (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA 
MOBIILI- JA VERKKOSOVELLUKSET), JOITA GLOOKO TARJOAA AJOITTAIN (YHDESSÄ "PALVELU(T)"). 
HAKEMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUJA MILLÄÄN TAVALLA SITOUDUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ 
KÄYTTÖOHJEITA. JOS ET HALUA SITOUTUA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN, ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN PALVELUA. 
HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT ESITÄT MYÖS, ETTÄ OLET ASIANMUKAISESSA LAKISÄÄTEISESSÄ 
IÄSSÄ SOLMIMAAN TÄLLAISEN SOPIMUKSEN. 

Palvelut 
Palvelut on suunniteltu auttamaan sinua ("sinä", "käyttäjä") diabeteksesi hoidossa. Palvelut ovat 
saatavilla vain henkilöille, jotka ovat aikuisia, tai alaikäisille lapsille heidän asuinmaassaan, joiden käytön 
vanhempi ja/tai laillinen huoltaja hyväksyy. Palvelut (mukaan lukien rajoittumatta kaikki sisältö) 
annetaan sinulle vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Et käytä Palveluita tavalla, joka on 
ristiriidassa (i) näiden käyttöehtojen (ii) tai sovellettavien lakien ja säädösten kanssa. 

Ei lääketieteellisiä neuvoja eikä terveydenhoitoPalveluja 
Palveluja ei ole tarkoitettu antamaan hoitopäätöksiä, eikä niitä saa käyttää korvaamaan 
terveydenhuollon ammattilaisen antamia neuvoja. Glooko ja Palvelut eivät tarjoa lääketieteellisiä 
neuvoja, ja Glookon Palvelut ja Palvelujen kautta saavutettava sisältö on tarkoitettu vain antamaan 
tietoa. Ymmärrät, että Glooko ei ole terveydenhuollon ammattilainen eikä Glooko tarjoa lääketieteellisiä 
neuvoja tai diagnooseja, eikä se millään tavoin harjoita lääketiedettä tai tarjoa terveydenhuollon 
Palveluita. Palveluita ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattimaisia lääketieteellisiä neuvoja, diagnoosia 
tai hoitoa, ja ne tarjotaan vain tiedonannollisia tarkoituksia varten. Käyttäjä on yksin vastuussa siitä, että 
hän saa tilaansa asianmukaista hoitoa. Kysy aina neuvoa lääkäriltäsi tai muulta pätevältä 
terveydenhuollon tarjoajalta, jos sinulla on mitään kysyttävää sairaudestasi tai minkään lääkkeen tai 
lääketieteellisen laitteen käytöstä (tai käyttötiheydestä). Älä koskaan jätä huomioimatta ammattimaisia 
lääketieteellisiä neuvoja tai viivyttele niiden hakemisessa sen takia, että olet lukenut jotain 
Palveluidemme yhteydessä. 

Olet yksin vastuussa päätöksistä tai toimista, jotka teet perustuen Palveluissa saatavilla olevaan tietoon 
ja materiaaleihin. Glookon antamaan tietoon tai Palveluihin liittyvään tietoon turvautuminen on yksin 
omalla vastuullasi. 

Keskustele lääkärisi tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, jos sinulla on kysyttävää 
sairaudestasi, tai ennen kuin otat mitään lääkettä, muutat ruokavaliotasi tai aloitat tai lopetat minkään 
hoidon. 

GLOOKO EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN NEUVOISTA, HOIDOISTA, DIAGNOOSISTA TAI MISTÄÄN MUUSTA 
INFORMAATIOSTA, PALVELUISTA TAI TUOTTEISTA, JOITA VOIT SAADA KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUJA. 
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Jos epäilet, että sinulla on lääketieteellinen hätätilanne, soita lääkärillesi tai sijaintipaikallasi 
käytettävään hätänumeroon (esimerkiksi 911 Yhdysvalloissa ja 112 Euroopan Unionin alueella). 

Tilin rekisteröiminen 
Osana rekisteröintiprosessia sinun täytyy luoda tili, mukaan lukien käyttäjänimi ja salasana. Sinun 
vastuullasi on varmistaa, että antamasi tiedot ovat oikeita, tarkkoja, eivät harhaanjohtavia, sekä 
turvallisia. Et voi luoda tiliä tai käyttäjänimeä ja salasanaa käyttämällä toisen henkilön nimiä ja tietoja tai 
käyttämällä sanoja, jotka ovat toisen osapuolen (mukaan lukien meidän) tavaramerkkejä tai omaisuutta, 
tai alatyylisiä, säädyttömiä tai muutoin sopimattomia. Glooko varaa oikeuden jäädyttää tai lakkauttaa 
tilin, joka rikkoo näitä ehtoja, joko ilmoituksella tai ilman erillistä ilmoitusta.  

Kaikkien Glookolle antamiesi tietojen pitää olla tarkkoja, täydellisiä ja päivitettyjä. Olet yksin vastuussa 
tililläsi tapahtuvasta toiminnasta sekä sovellukseen syöttämiesi tietojesi luottamuksellisuuden 
säilyttämisestä. Et saa käyttää toisen käyttäjän tiliä tai päästä siihen käsiksi ilman kyseisen käyttäjän 
nimenomaista lupaa. Ilmoitat Glookolle välittömästi kirjallisesti kaikesta tilisi luvattomasta käytöstä, tai 
jostain muusta tiliin liittyvästä tietoturvaloukkauksesta. 

Jos olet unohtanut käyttäjänimesi tai salasanasi, Glooko käyttää antamaasi sähköpostiosoitetta 
lähettääkseen sinulle käyttäjänimesi tai väliaikaisen salasanan. Jos epäilet jostain syystä, että 
käyttäjänimesi ja salasanasi on julkistettu tai toinen osapuoli on saanut ne, sinun tulee ottaa välittömästi 
Glookoon yhteyttä. Huomaa, että Glooko ei koskaan ota yhteyttä käyttäjiin pyytäen heitä vahvistamaan 
käyttäjänimeään ja salasanaansa tai muita tietoja. 

Jos käytät mobiilipalveluja henkilötietojesi säilyttämiseen, ymmärrät, että olet vastuussa mobiililaitteesi 
ja sen sisältämien tietojen (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) suojaamisesta ja varmistamisesta. Jos 
jätät mobiililaitteesi ilman valvontaa, tai jos se on kadonnut tai varastettu, ymmärrät, että henkilötietosi 
voivat olla muiden saatavilla. 

Tietokonelaitteisto; selaimen käyttö ja internet-palvelut  
Palveluja lukuun ottamatta olet vastuussa Palveluihin pääsemiseksi ja käyttämiseksi tarvitsemiesi 
ohjelmistojen, laitteiden tai muiden varusteiden (yhdessä, “Järjestelmät“) hakemisesta, asentamisesta, 
ylläpitämisestä ja käytöstä. Tämä vastuu sisältää rajoituksetta sen, että käytät ajan tasalla olevia 
verkkoselaimia ja parhaita kaupallisesti saatavilla olevia ohjelmistoja salausta, virustorjuntaa, 
vakoiluohjelmien torjuntaa ja internetin tietoturvaa varten. Olet lisäksi vastuussa Palvelujen 
hankkimisesta valitsemasi internet-palveluntarjoajan kautta ja kaikista palveluntarjoajan maksuista ja 
niihin liittyvistä kommunikointipalvelujen tarjoajien maksuista. Hyväksyt, että avointen verkkojen, kuten 
internetin, käyttöön liittyy tiettyjä turvallisuus-, väärinkäytös- ja tiedonsiirtovirhe- ja käyttöoikeusriskejä, 
ja täten nimenomaisesti otat nämä riskit. Hyväksyt, että olet vastuussa Palvelujen käyttämiseen 
käytettävien järjestelmien turvallisuudesta sekä tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta näitä 
järjestelmiä käyttäen. Hyväksyt, että olet pyytänyt pääsyä erityisiin Palveluihin omia etujasi varten, olet 
tehnyt riippumattoman arvion internetin ja järjestelmän sopivuudesta ja olet tyytyväinen tähän arvioon. 
Glooko ei ole vastuussa virheistä tai ongelmista, jotka johtuvat internetin tai järjestelmiesi 
toimintahäiriöistä tai vioista. 

Hyväksyttävä käyttö 
Käytön edellyttämiseksi vakuutat, ettet käytä Palveluita mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on 
kielletty käyttöehdoissa tai muissa säännöissä tai käytännöissä, jotka Glooko ottaa ajoittain käyttöön. 
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Palvelut (mukaan lukien rajoittamatta kaikki sisältö) annetaan sinulle vain henkilökohtaiseen ei-
kaupalliseen käyttöön asuinmaassasi sovellettavan tekijänoikeuslain mukaisesti. 

Näitä käyttöehtoja varten, termi "Sisältö" sisältää rajoituksetta tiedot, dataa, tekstiä, valokuvia, videoita, 
ohjelmistoja, komentosarjoja, grafiikoita ja interaktiivisia toimintoja, jotka Glooko tai sen 
yhteistyökumppanit luovat, toimittavat tai muutoin asettavat saataville Palveluissaan. Esimerkkinä, eikä 
rajoituksena, et saa (etkä saa antaa kolmannen osapuolen) ryhtyä toimiin, jotka (i) rikkovat soveltuvaa 
lakia, sääntöä tai säädöstä, (ii) loukkaavat toisen henkilön tai tahon immateriaalioikeuksia tai muita 
oikeuksia, (iii) ovat uhkaavia, kaltoin kohtelevia, ahdistelevia, solvaavia, kunniaa loukkaavia, 
harhaanjohtavia, vilpillisiä, toisen henkilön yksityisyyttä loukkaavia, vahingollisia, säädyttömiä, 
loukkaavia tai häpäiseviä, tai (iv) esiintyvät henkilönä tai tahona. Glooko pidättää oikeuden poistaa 
Palveluista koska tahansa sisältöä mistä tahansa syystä (mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, että 
Glooko on saanut kyseistä sisältöä koskevia vaateita tai väitteitä kolmansilta osapuolilta tai 
viranomaisilta, tai jos Glooko on sitä mieltä, että olet ehkä rikkonut käyttöehtoja) tai ilman syytä. 

Tämän lisäksi et saa (suoraan tai epäsuoraan) (i) ryhtyä toimiin, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa 
kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Glookon tai sen kolmannen osapuolen 
palveluntarjoajien infrastruktuuriin, (ii) häiritä tai yrittää häiritä Palveluiden oikeaa toimintaa tai muuta 
Palvelussa tehtävää toimintaa, (iii) ohittaa menettelyjä, joita Glooko voi käyttää estääkseen tai 
rajoittaakseen pääsyä Palveluihin (tai sen osiin), (iv) murtaa, analysoida, purkaa, takaisin mallintaa tai 
muutoin yrittää hankkia Palveluiden osan lähdekoodia tai perustana olevia ideoita tai algoritmeja, paitsi 
siinä rajoittuvassa määrin kuin soveltuvat lait nimenomaisesti kieltävät tällaiset rajoitukset, (v) muuttaa, 
kääntää tai muutoin luoda johdannaisteoksia mistään Palvelun osasta, tai (vi) kopioida, vuokrata, antaa 
vuokralle, jakaa tai muutoin siirtää osaa tai kaikkia oikeuksia, jotka saat näiden ehtojen mukaisesti. 

Tuki 
Glooko tarjoaa sähköpostipohjaisia ja verkossa toimivia tukityökaluja. Voit saada käyttötukea 
osoitteessa  https://support.glooko.com/. Joissakin maissa, joillakin alueilla tai joidenkin kumppaneiden 
kanssa Glooko voi ohjata sinut hankkimaan tukea kolmansilta osapuolilta. Glooko ei tee lupauksia 
koskien tukipyyntösi vastaamiseen kuluvaa aikaa eikä lupaa, että Glooko pystyy korjaamaan kohtaamasi 
ongelmat. Mitään Glookon Palveluiden käyttöä koskevaa ehdotusta tai Glookon antamaa tietoa ei 
pidetä takuuna. 

Irtisanominen 
Glooko voi lakkauttaa pääsysi kaikkiin Palveluihin tai mihin tahansa niiden osaan milloin tahansa, jos et 
noudata näitä käyttöehtoja. Tämä voi johtaa kaikkien tähän tiliisi liittyvien tietojen takavarikkoon ja 
tuhoamiseen, ja lakkauttaa kaikki Palvelujen käyttöoikeutesi välittömästi. Jos haluat lopettaa tilisi, voit 
tehdä sen kirjautumalla tilillesi ja poistamalla sen, tai ottamalla yhteyttä Glookon tukeen. Kaikki 
käyttöehtojen määräykset, joiden tulisi luonteensa vuoksi säilyä lakkauttamisesta huolimatta, säilyvät 
ennallaan, mukaan lukien rajoituksetta takuunrajoitukset, vastuusta vapautus ja vastuunrajoitukset. 

Tietojesi käyttö 
Jos luot, siirrät, lähetät, näytät tai muutoin asetat saataville tietoja (mukaan lukien rajoituksetta tiedot, 
jotka olet asettanut saataville automaattisesti yhdistäessäsi minkään laitteen Palveluihin) käyttäessäsi 
Palvelua, voit antaa vain tietoja, jotka ovat sinun tai joita sinulla on oikeus käyttää. Kun annat pääsyn 
kyseisiin tietoihin Palvelun kautta, annat Glookolle oikeuden käyttää tietoja Palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä. Glooko voi kuitenkin käyttää antamiasi tietoja vain tavalla, joka sallitaan Glookon 
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tietosuojailmoituksessa sekä soveltuvassa laissa. Jos käytät Palveluita yhdessä terveydenhuollon 
tarjoajasi kanssa, terveydenhuollon tarjoaja saattaa pystyä tarkastelemaan ja pääsemään käsiksi 
tietoihisi ja siirtämään tietoja elektroniseen sairauskertomukseesi (“EHR”). Glooko ei ole millään tavalla 
vastuussa terveydenhuollon tarjoajien suorittamasta tietojesi käsittelystä. Lue 
tarkasti  Tietosuojailmoituksemme , jotta saat lisätietoja siitä, miten Glooko käyttää ja julkistaa 
henkilötietojasi. Glookon Tietosuojailmoitus on täten sisällytetty näihin käyttöohjeisiin tällä viittauksella. 

Glooko voi myös tehdä liiketoimintasopimuksia kolmansien osapuolien kanssa, mikä antaa sinulle 
mahdollisuuden jakaa henkilötietojasi heidän kanssaan. Sinä päätät, haluatko jakaa henkilötietojasi 
näiden kolmansien osapuolien kanssa. Noudattamalla tarkoin Glookon ja näiden kolmansien osapuolien 
antamia ohjeita voit päättää, haluatko jakaa mitään henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille. 

Immateriaalioikeudet 
 Glooko omistaa Palvelut. Glooko myöntää sinulle, vain henkilökohtaisia tarkoituksiasi varten, ei-
eksklusiivisen, rajoitetun ja peruutettavan oikeuden päästä Palveluihin ja käyttää niitä, niin kauan kun 
noudatat näitä käyttöehtoja. Sitoudut olemaan käyttämättä Palveluja mihinkään muuhun tarkoitukseen, 
mukaan lukien kaupallliset tarkoitukset kuten minkään Palvelujen yhteysbrändäykseen, kehittämiseen, 
linkittämiseen tai jälleenmyyntiin ilman Glookin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikkia Palvelujen 
kautta saatavilla olevia materiaaleja voidaan käyttää, ladata tai tulostaa ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja 
vain näiden käyttöehtojen sallimissa rajoissa. Näitä materiaaleja ei saa käyttää muulla tavoin ilman 
Glookon nimenomaista lupaa. Palvelujen sanojen tai kuvien luvaton käyttö voi rikkoa 
tekijänoikeuslakeja, tavaramerkkilakeja, yksityisyys- ja julkisuuslakeja ja siviili- ja rikoslakeja.  Palvelut 
sisältävät materiaaleja, jotka on suoraan johdettu tekijänoikeudella suojatusta materiaalista, mukaan 
lukien Palvelujen muoto ja ulkoasu. Tekijänoikeudet omistaa Glooko, tai lisensoidun sisällön osalta 
sisällön tarjoajat. Mitään Palveluissa esiintyviä Palveluiden, Glookon tai kolmansien osapuolien nimiä, 
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai logoja ei saa käyttää missään mainonnassa tai julkisuudessa, tai 
muutoin osoittaa Glookon tai kolmansien osapuolten sponsorointia tai yhteyttää mihinkään tuotteeseen 
tai Palveluun ilman Glookon tai kolmannen osapuolen nimenomaista kirjallista lupaa. Mitään Palveluihin 
sisältyvää ei saa tulkita niin, että se antaisi epäsuorasti, estoppel-periaatteen mukaisesti, erivapaudella 
tai millään muulla tavoin lisenssin tai oikeuden käyttää mitään Palveluissa tai niiden kautta näkyvää 
tavaramerkkiä ilman Glookon tai tavaramerkin omistavan kolmannen osapuolen kirjallista lupaa. 
Palvelut voivat sisältää muita omistusoikeusilmoituksia ja tekijänoikeustietoja, joiden ehtoja sinun täytyy 
noudattaa. Jotkin edellä mainituista ehdoista eivät välttämättä päde tietyissä 
maissa/osavaltioissa/maakunnissa/hallintoalueilla, joten yllä mainitut suostumukset ja ehdot eivät 
välttämättä koske sinua kokonaisuudessaan. 

Kolmannen osapuolen laitteiston ja ohjelmistojen käyttö palvelujen kanssa 
Jos käytät Palvelua mobiililaitteilla, käytä vain omistamiasi tai hallitsemiasi Apple- tai Android -
yhteensopivia laitteita. Käyttääksesi Palveluita sinun täytyy ladata mobiilisovellus tai käyttää sitä 
menemällä osoitteeseen www.myglooko.com, tai synkronoimalla mobiililaitteesi terveydenhuollon 
tarjoajan toimistossa olevaan Glookon hyväksymään laitteeseen. 

Voit halutessasi käyttää Palveluja minkä tahansa Glookon hyväksymän kolmannen osapuolen 
terveydenhuollon tässä näkyvän laitteen ja ohjelmiston kautta: https://www.glooko.com/device-
compatibility/, jota Glooko päivittää ajoittain harkintansa mukaan. Kaikkien kolmansien osapuolten 
laitteistoihin ja ohjelmistoihin sovelletaan käyttöehtoja, lisenssiehtoja ja näille laitteille ja/tai 
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ohjelmistoille myönnettyjä takuita. Ostatpa laitteiston tai ohjelmiston Glookolta tai kolmannelta 
osapuolelta, kuten valmistajalta, terveydenhuollon tarjoajalta, työnantajalta tai vakuutusyhtiöltä, näitä 
käyttöehtoja ehtoja sovelletaan Palveluiden käyttöösi. 

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat 
Voit sallia kolmannen osapuolen palveluntarjoajan noutaa, tarjota, muokata tai muuten käyttää tililläsi 
olevia terveys- tai muita tietoja tai muuten jakaa tietojasi kyseisen palveluntarjoajan kanssa. 
Henkilötietojesi jakaminen kolmannen osapuolen kanssa tapahtuu täysin omalla vastuullasi. Kun sallit 
tietyn kolmannen osapuolen palveluntarjoajan päästä tilillesi, kyseinen palveluntarjoaja voi jatkaa tilisi 
käyttämistä, kunnes kiellät sen. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat olla sekä 
terveydenhuollon tarjoajia että muita yhteisöjä. Olet yksin vastuussa tällaisen kolmannen osapuolen 
palvelujentarjoajan tarkistamisesta ja hyväksymisestä ennen kuin jaat tietosi kyseisen kolmannen 
osapuolen kanssa. 

NÄIDEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA SISÄLTÖIHIN LUOTTAMINEN ON YKSINOMAAN SINUN VASTUULLASI. 
GLOOKO EI OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT KÄYTTÄMISTÄSI KOLMANNEN 
OSAPUOLEN PALVELUISTA TAI SISÄLLÖISTÄ. 

Kolmannen osapuolen ehdot 
 Palvelut voivat sisältää myös ohjelmistoja, tietoja tai muita osioita, joita Glooko on lisensoinut 
kolmansilta osapuolilta. Nämä käyttöehdot koskevat kolmansien osapuolten tuotteiden käyttöä, ellei 
kolmas osapuoli toisin määrää. Sinun on noudatettava kolmansien osapuolten toimittajien vaatimia 
lisäehtoja, jotka on sisällytetty näihin ja osaksi näitä käyttöehtoja. Kolmansien osapuolten ehdot, jotka 
koskevat Palvelujen käyttöäsi, on sisällytetty näihin käyttöehtoihin. 

Kolmannen osapuolen linkit 
Glooko voi myös antaa sinulle linkkejä tai yhteystietoja kolmannen osapuolen sivustoille tai Palveluihin. 
Glooko ei ole vastuussa, eikä suosittele, kolmannen osapuolen sisältöä, sivustoja tai Palveluita, mukaan 
lukien rajoituksetta terveydenhuollon tarjoajat, tuotteet, testit, toimenpiteet, Palvelut, mielipiteet tai 
verkkosivustot, joita käytetään tai jotka mainitaan Palveluissa. Kolmannen osapuolen sivustojen ja/tai 
Palveluiden käyttö on yksinomaan sinun vastuullasi. 

Vastuuvapauslauseke 
PALVELUT (MUKAAN LUKIEN JA RAJOITTUMATTA NIIHIN,KAIKKI SISÄLTÖ) ANNETAAN ”SELLAISENAAN” 
JA ”SAATAVILLA OLEVANA”, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, SUORAA TAI IMPLISIITTISTÄ, MUKAAN 
LUKIEN MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, MUUN MUASSA IMPLISIITTISET TAKUUT KOSKIEN 
OMISTUSOIKEUTTA, LOUKKAAMATTOMUUTTA, TARKKUUTTA, TOIMINTAA, KAUPPAKELPOISUUTTA JA 
SOPIVUUTTA JOHONKIN TARKOITUKSEEN, JA KAIKKI TAKUUT, JOTKA IMPLIKOIDAAN MILLÄ TAHANSA 
TOTEUTTAMISELLA TAI KAUPPATAVALLA, JOISTA KAIKISTA NIMENOMAISESTI SANOUDUTAAN IRTI. 
GLOOKO JA SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT, SPONSORIT JA KUMPPANIT EIVÄT 
TAKAA ETTÄ: (A) PALVELU ON TURVALLINEN JA KÄYTETTÄVISSÄ TIETTYNÄ AIKANA TAI TIETYSSÄ 
PAIKASSA; (B) TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI, ON PALAUTETTAVISSA, KESKEYTYMÄTÖN, VARMA JA 
VIRHEETÖN TAI ETTÄ KAIKKI VIRHEET KORJATAAN; (C) PALVELUSTA TAI SEN KAUTTA SAADUT SISÄLLÖT 
TAI OHJELMISTOT EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA; TAI (D) PALVELUN 
KÄYTTÄMISESTÄ SAADUT TULOKSET TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI. PALVELUN KÄYTTÖSI ON YKSINOMAAN 
OMALLA VASTUULLASI. JOTKIN OSAVALTIOT EIVÄT SALLI RAJOITUKSIA SILLE, KUINKA PITKÄÄN 
IMPLISIITTINEN TAKUU KESTÄÄ, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. 
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GLOOKO EI TAKAA MITÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN LAITETTA, ÄLYLAITETTA, OHJELMISTOA, 
PALVELUA TAI TIETOJA JOITA VOIT KÄYTTÄÄ PALVELUJEN YHTEYDESSÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO 
KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTE KUVATTU TAI SAATAVILLA TAI VOIKO SITÄ YHDISTÄÄ MIHINKÄÄN 
GLOOKON TUOTTEESEEN, OHJELMISTOSOVELLUKSEEN TAI GLOOKON PALVELUUN. 

GLOOKOLTA TAI PALVELUIDEN KAUTTA SAADUT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI VIESTINNÄT 
EIVÄT LUO TAKUITA, PAITSI GLOOKON TUOTTEIDEN MERKINNÖISSÄ KERROTUT RAJALLISET TAKUUT.  

GLOOKO EI TAKAA KÄYTTÄJÄN LAITTEEN TARKKUUTA, JA MISTÄÄN KÄYTTÄJÄN LAITTEESTA LADATUT JA 
GLOOKON SAAMAT KÄYTTÄJÄN TIEDOT TOIMITETAAN KÄYTTÄJÄLLE "SELLAISENAAN". GLOOKOLLA EI 
OLE VELVOLLISUUTTA EIKÄ TAATTUJA AIKOMUKSIA LUODA TAI SISÄLLYTTÄÄ UUSIA LISÄOMINAISUUKSIA 
TAI TOIMINTOJA PALVELUIHIN.  

JOTKUT LAIT EIVÄT SALLI VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA TAI TIETYNTYYPPISIÄ 
VAHINKOJA, JOTEN NÄMÄ RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.  NÄILLÄ TOIMIVALTA-ALUEILLA 
GLOOKOLLA ON SUURIN LAIN SALLIMA VASTUU.   

Korvausvelvollisuus 
Puolustat, vapautat vastuusta ja suojaat Glookoa, sen tytäryhtiöitä ja kaikkia sen tytäryhtiöiden 
työntekijöitä, alihankkijoita, johtajia, toimittajia ja edustajia kaikista vastuista, menetyksistä, vaateista ja 
kuluista, mukaan lukien kohtuulliset asianajajan kulut, jotka johtuvat siitä, että (i) käytät tai käytät väärin 
Palveluita, tai (ii) rikot näitä käyttöehtoja tai soveltuvaa lakia, sopimusta, käytäntöä, säädöstä tai muuta 
velvollisuutta.  Glooko pidättää oikeuden ottaa yksinomaisen vastuun puolustuksesta ja hallinnasta 
asioissa, joista sinä olet muutoin vastuussa, missä tapauksessa avustat Glookoa ja teet yhteistyötä 
Glookon kanssa siihen liittyen. 

Vastuun rajoittaminen 
LAIN SALLIMISSA RAJOISSA GLOOKO (TAI SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, SPONSORIT, 
YHTEISTYÖKUMPPANIT, TOIMITTAJAT, SISÄLLÖNTOIMITTAJAT, LISENSSINANTAJAT, JAKELIJAT TAI 
JÄLLEENMYYJÄT) EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SOPIMUKSEN, VAHINGONTEON, 
ANKARAN VASTUUN, HUOLIMATTOMUUDEN TAI MUUN LAILLISEN TAI VASTAAVAN TEORIAN 
MUKAISESTI PALVELUUN LIITTYEN (I) MENETETYISTÄ TUOTOISTA, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, HYVÄN 
USKON TAI MAHDOLLISUUDEN MENETYKSESTÄ, KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN 
HANKKIMISEN KUSTANNUKSISTA, TAI MINKÄÄNLAISISTA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, OHEISISTA, 
RANGAISTUKSELLISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, TAI KORVAAVISTA TAVAROISTA TAI 
PALVELUISTA, (II) PALVELUUN LUOTTAMISESTASI, (III) MISTÄÄN SUORISTA VAHINGOISTA, (IV) MISTÄ 
TAHANSA MIKÄ EI OLE SEN KOHTUULLISESSA HALLINNASSA, VAIKKA GLOOKOLLE OLISI ILMOITETTU 
EDELLÄ KOHDISSA  (I) - (IV) MAINITTUJEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. ELLEI TOISIN OLE 
ILMOITETTU TUOTTEEN MERKINNÖISSÄ, JA RAJOITTAMATTA LAILLISIA OIKEUKSIASI, JOS OLET 
TYYTYMÄTÖN MIHINKÄÄN PALVELUJEN OSAAN, SINUN AINOA OIKEUSSUOJAKEINOSI ON LOPETTAA SEN 
TAI NIIDEN KÄYTTÖ.  

Kuluttajansuoja 
Glooko tunnustaa, että tietyillä lainkäyttöalueilla kuluttajilla on pakollisia oikeuksia, joita ei voida 
kumota sopimuksilla tai joista kuluttajat eivät voi luopua. Jos sinuun sovelletaan tällaisia 
kuluttajasäännöksiä, näiden käyttöehtojen kohdat, jotka voivat olla ristiriidassa niiden säännösten 
kanssa, eivät rajoita laillisia oikeuksiasi. 
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Vientirajoitukset  
Palveluihin voidaan soveltaa Yhdysvaltojen vientilakeja. Tämän takia esität, takaat ja vakuutat että et ole 
(a) asukkaana tai kansalaisena maassa, mitä koskee Yhdysvaltojen saarto tai muut rajoitukset, tai mikä 
on Yhdysvaltojen hallituksen määritelmän mukaan "terroristeja tukeva" maa (napauta tästä lisätietoja); 
ja (b) millä tahansa Yhdysvaltojen hallituksen rajoitettujen loppukäyttäjien listalla (esimerkiksi "Specially 
Designated Nationals", lista nähtävissä  tässä). 

Palveluiden muuttaminen 
Glooko pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan muokata tai korvata minkä tahansa osan 
Palveluista, tai muuttaa, lakkauttaa tai keskeyttää kaikki tai minkä tahansa osan Palveluista milloin 
tahansa julkaisemalla ilmoituksen Palveluissa tai lähettämällä sinulle sähköpostia. Glooko pidättää 
oikeuden ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia tai toimintoja, joista voidaan vaatia maksuja. Sinun 
vastuullasi on tarkistaa käyttöehdot aika ajoin muutosten varalta. Jos et hyväksy muutoksia, sinulla on 
oikeus lopettaa Palveluiden käyttö. Palveluiden jatkuva käyttö käyttöehtoihin tehtyjen ilmoitettujen 
muutosten jälkeen tarkoittaa kyseisten muutosten hyväksyntää. 

Käyttöehtojen muuttaminen  

Glooko voi muuttaa näitä käyttöehtoja aika ajoin. Kaikki näiden käyttöehtojen muutokset julkaistaan 
Glookon verkkosivuilla, päivitetään ajoittain ja/tai lähetetään sinulle sähköpostitse. Tämän lisäksi näissä 
käyttöehdoissa on aina päivämäärä, jolloin se tarkistettiin viimeksi. Sinun katsotaan hyväksyvän sen, että 
sinua sitovat näihin käyttöehtoihin tehdyt muutokset, kun käytät Palveluita sen jälkeen, kun kyseiset 
muutokset on julkaistu.  

Sekalaista 
Käyttöehdot ovat koko sopimus sinun ja Glookon välillä Palvelujen osalta ja ne korvaavat kaikki aiemmat 
sekä senhetkiset viestinnät ja ehdotukset (olivat ne sitten suullisia, kirjallisia tai sähköisiä) sinun ja 
Glookon välillä Palveluiden osalta. Näiden käyttöehtojen lisäksi, jos ostat Glookolta laitteita 
käytettäväksi Palvelujen kanssa, niiden laitteiden myyntiehdot kattavat kyseisten laitteiden käyttöäsi. 
Jos näiden käyttöehtojen ja myyntiehtojen asiakirjan välillä on ristiriita, sovellettavat myyntiehdot ovat 
määräävässä asemassa kyseisen laitteen osalta. Jos jonkin käyttöehtojen määräyksen katsotaan olevan 
toteuttamiskelvoton tai virheellinen, kyseistä määräystä rajoitetaan tai se poistetaan 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti, jotta käyttöehdot pysyvät muutoin täysin voimassa ja 
toteuttamiskelpoisena. Jommankumman osapuolen laiminlyöntiä tässä sopimuksessa mainittujen 
oikeuksien käyttämisessä ei pidetä luopumisena muista tämän sopimuksen mukaisista oikeuksista. 
Nämä käyttöehdot ovat henkilökohtaisia etkä voi luovuttaa tai siirtää niitä ilman Glookon etukäteen 
antamaa kirjallista suostumusta. Glooko voi luovuttaa, siirtää tai delegoida minkä tahansa sen oikeudet 
ja velvollisuudet näiden ehtojen nojalla ilman suostumusta. Käyttöehtojen tuloksena ei luoda mitään 
edustusta, kumppanuutta, yhteistä hanketta tai työsuhdetta, ja kummallakaan osapuolella ei ole 
minkäänlaisia valtuuksia sitoa toista millään lailla. Kaikki käyttöehtojen mukaiset ilmoitukset tehdään 
kirjallisesti, ja niiden katsotaan olevan asianmukaisesti annetut, kun ne vastaanotetaan, jos ne 
toimitetaan henkilökohtaisesti tai lähetetään kirjatulla lähetyksellä, josta pyydetään 
vastaanottotodistus; kun vastaanotto vahvistetaan sähköisesti, jos ne lähetetään faksilla tai 
sähköpostitse; tai kaksi päivää lähetyksestä, jos ne lähetetään pikalähetyksenä tunnustetulla yön yli -
kuljetuspalveluilla. 
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Applea koskevat ehdot 
Apple App Store -kaupan käyttöäsi, jonka omistaa ja jota hallinnoi Apple, Inc., säätelevät sinun ja Apple, 
Inc. -yhtiön väliset lakisääteiset sopimukset (täällä: https://www.apple.com/legal/). 

Googlea koskevat ehdot 
Google Inc.:n omistaman ja ylläpitämän Google Play -kaupan käyttöäsi säätelee sinun ja Google, Inc. -
yhtiön välinen oikeudellinen sopimus, joka sisältää Googlen käyttöehdot 
(täällä: http://www.google.com/accounts/TOS) ja Google Playn käyttöehdot 
(täällä: https://play.google.com/intl/en-GLOOKO_Glooko/about/play-terms.html).     

Tutkimuksia/kliinisiä tutkimuksia koskevat ehdot 
Voit halutessasi osallistua akateemisiin, kliinisiin, kaupallisiin tai muihin tutkimuksiin (kukin on 
"Tutkimus”). Ilmoittautuessasi mihin tahansa Tutkimukseen johon osallistut, voit allekirjoittaa tai olet jo 
allekirjoittanut tietoon perustuvan suostumuksen ja/tai HIPAA-valtuutuslomakkeen tutkimuksen 
suorittajan/sponsorin kanssa ("Tutkimuslomakkeet”). Jos näiden käyttöehtojen ja Tutkimuslomakkeiden 
tai Tutkimusta koskevien määräysten välillä on ristiriitaa, Tutkimuslomakkeet ja sovellettavat 
määräykset ovat ensisijaisia.  Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoa Tutkimuslomakkeista, ota 
yhteyttä Tutkimusta suorittavaan osapuoleen/sponsoriin käyttäen sinulle aiemmin annettuja tietoja.  

Yhteydenotto 
Jos sinulla on kysyttävää Palveluista, ota yhteyttä osoitteessa Glooko https://support.glooko.com/. 

DMCA Tekijänoikeusloukkausvaatimukset 
Digital Millennium Copyright Act vuodelta 1998 ("DMCA") turvaa tekijänoikeuksien omistajia, jotka 
uskovat, että internetissä esiintyvä materiaali loukkaa heidän Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien mukaisia 
oikeuksiaan.  Jos uskot vilpittömästi, että Glookon Palveluissa olevat materiaalit loukkaavat sinun 
tekijänoikeuksiasi, sinä tai edustajasi voi lähettää Glookolle kirjallisen huomautuksen postitse tai 
sähköpostitse pyytäen Glookoa poistamaan sellaisen materiaalin tai estämään pääsyn siihen. Jos uskot 
vilpittömästi, että joku on lähettänyt virheellisesti Glookolle ilmoituksen tekijänoikeusloukkauksesta 
koskien sisältöä, jonka olet antanut saataville minkään Glookon Palvelun kautta, DMCA sallii sinun 
lähettää Glookolle vastailmoituksen.  Ilmoitusten ja vastailmoitusten on täytettävä DMCA:n lakisääteiset 
vaatimukset.  Napauta tästä nähdäksesi yksityiskohdat.  Ilmoitukset ja vastailmoitukset pitää lähettää 
kirjalliseti Glookon DMCA:n edustajalle seuraavasti: kirjeitse osoitteeseen Legal Department, Glooko, 
Inc., 303 Bryant St, Mountain View, California USA 94041, United States, tai sähköpostitse 
osoitteeseen Legal@Glooko.com. Voit myös ottaa yhteyttä Glookon DMCA:n edustajaan puhelimitse 
numerosta: 1 (888) 738-3646. 

Glooko ehdottaa, että keskustelet oikeudellisen neuvonantajasi kanssa ennen DMCA-ilmoituksen tai 
vastailmoituksen jättämistä. Sinulla voi olla muiden sovellettavien lakien mukaiset vastaavat oikeudet.  

DMCA:n ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti Glookolla on käytäntö, jonka mukaan Glookon 
Palveluiden käyttäjät, joiden toimet Glooko katsoo toistuvasti loukkaaviksi, irtisanotaan asianmukaisissa 
olosuhteissa. Glooko voi myös oman harkintansa mukaan rajoittaa pääsyä Glookon Palveluihin ja/tai 
sulkea sellaisten Glookon Palvelujen käyttäjät, jotka loukkaavat muiden immateriaalioikeuksia, 
riippumatta siitä pidetäänkö tällaisia käyttäjiä toistuvasti loukkaajina.  
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Yrityksen hankintayksikkö. Viittaukset "Glookoon" ovat viittauksia alla olevassa taulukossa olevaan 
hankintayksikköön ("Taulukko"). Kyseinen hankintayksikkö tarjoaa Palvelut. Taulukossa "Sinun sijaintisi" 
viittaa sijaintiisi ja määrittää, mikä taulukon rivi koskee kyseistä asiakasta. 

 

Taulukko 

Sinun sijaintisi Yritys Sovellettava laki  

Yhdysvallat ja Kanada  
Glooko, Inc., delawarelainen yritys, 
jonka osoite on 411 High Street, 
Palo Alto, CA, 94301  

Kalifornia 

Euroopan unioni 

Glooko AB, Ruotsissa rekisteröity 
yritys, jonka rekisterinumero on 
556668-4675 ja osoite 
Nellickevägen 20, 412 63 Göteborg, 
Ruotsi 

Asuinpaikkasi 

Muualla kuin 
Yhdysvalloissa, 
Kanadassa tai 
Euroopan unionissa 

Glooko AB, Ruotsissa rekisteröity 
yritys, jonka rekisterinumero on 
556668-4675 ja osoite  
Nellickevägen 20, 412 63 Göteborg, 
Ruotsi 

Ruotsi, lukuun ottamatta sen 
lainvalintasääntöjä, jotka 
mahdollistavat minkä tahansa muun 
lainkäyttöalueen lakien soveltamisen. 

 

Glooko, Inc., erityiset ehdot 

Näiden käyttöehtojen tulostettava versio ja kaikki ilmoitukset, jotka annetaan sähköisessä muodossa 
sallitaan missä hyvänsä tuomioistuin- ja hallinnollisessa menettelyssä perustuen ja liittyen 
käyttöehtoihin samassa laajuudessa ja samojen ehtojen mukaisesti kuin muut liiketoiminta-asiakirjat, 
jotka alun perin luotiin ja ylläpidettiin tulostetussa muodossa. Hyväksyt Glookon kanssa, että kaikki 
Palveluihin liittyvät ja niistä johtuvat kanteet pitää aloittaa yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun syy 
kanteeseen alkoi; muutoin tällainen kanne kielletään pysyvästi. Näitä käyttöehtoja hallitsee ja niitä 
tulkitaan Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti, pois sulkien sen lainvalintasäännöt. Kaikki kiistat, jotka 
johtuvat tai liittyvät näiden käyttöehtojen aihepiiriin sovitellaan lopullisesti Santa Claran piirikunnassa, 
Kaliforniassa, käyttäen englannin kieltä Arbitration Rules and Procedures of Judicial Arbitration and 
Mediation Services, Inc. -sääntöjen (”JAMS”) mukaisesti, jotka ovat sinä hetkenä voimassa, yhden 
kaupallisen sovittelijan toimesta, jolla on merkittävästi kokemusta kaupallisten sopimuskiistojen 
ratkaisusta. Sovittelun (tai alla kuvatun sallitun oikeustoimen) voittava osapuoli on oikeutettu saamaan 
korvauksen tästä aiheutuvista kohtuullisista kuluistaan. Tuomio voidaan antaa toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa. Edellä esitetystä huolimatta kummallakin osapuolella on oikeus panna alulle 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa velvoittava määräys tai vastaava, kun sovittelijan lopullista päätöstä 
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odotetaan. Kaikissa näiden käyttöehtojen tarkoituksissa osapuolet antavat suostumuksensa siihen, että 
yksinomainen toimivalta ja paikka on Kalifornian pohjoisen vaalipiirin osavaltiollisessa ja 
liittovaltiollisessa oikeudessa. 

Hyväksyt ja ymmärrät myös, että Glookon, sen virkailijoiden, johtajien, työntekijöiden, edustajien tai 
tytäryhtiöiden kanssa syntyvissä riita-asioissa, jotka johtuvat Palveluiden käytöstä tai liittyvät niihin tai 
näihin käyttöehtoihin:  

- LUOVUT OIKEUKSISTASI SAADA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTI; JA 
- LUOVUT OIKEUKSISTASI TOIMIA EDUSTAJANA, YKSITYISENÄ ASIANAJAJANA TAI MUUSSA 
EDUSTUKSELLISESSA OMINAISUUDESSA, TAI OSALLISTUA KANTAJARYHMÄN JÄSENENÄ MISSÄ TAHANSA 
OIKEUDENKÄYNNISSÄ, JOSSA ON KYSE TÄLLAISESTA RIIDASTA. 

Glooko AB, erityiset ehdot 

Kaikista näistä käyttöehdoista tai niiden rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätemättömyydestä johtuvat 
tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan yksinomaan Ruotsin tuomioistuimissa Göteborgin kaupungin 
käräjäoikeuden toimiessa ensimmäisenä oikeusasteena. 
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Ruotsin lakeja, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä, jotka 
mahdollistavat minkä tahansa muun lainkäyttöalueen lakien soveltamisen. 
Edellä sanotusta huolimatta, jos olet Euroopan unionissa, Sveitsissä, Norjassa tai Islannissa asuva 
käyttäjä, sovellettavaksi lainsäädännöksi ja oikeuspaikaksi riita-asioissa tulevat sen maan lait ja 
oikeusistuimet, missä asut. 

Käyttöehtojen kieli (kielet) 
Käyttöehdot on alunperin kirjoitettu englanniksi. Jos englanninkielisen ja muunkielisen version välillä on 
ristiriitaa tai kiistoja, englanninkielinen versio on määräävä ja ensisijainen, ellei sinuun sovellettava laki 
sitä kiellä. 

Maakohtaiset ehdot 

Seuraavat ehdot ovat maakohtaisia, ja niitä sovelletaan tämän sopimuksen tiettyjen lausekkeiden lisäksi 
tai niiden sijasta silloin, kun näiden paikallisten lakien soveltaminen on pakollista. 

Itävalta 

Käyttöehtojen muuttaminen 

Korvataan käyttöehtojen muuttaminen -kohta seuraavasti: 

Sinulle ilmoitetaan näihin käyttöehtoihin liittyvistä muutoksista, kun kirjaudut Palveluihin. Muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi, ellet ilmoita Glookolle kirjallisesti tai käyttäen Glookon hyväksymiä sähköisiä 
menetelmiä. Glooko kiinnittää huomiosi tähän seikkaan kun muutoksista kerrotaan. Jos päätät vastustaa 
muutosta, sinun täytyy tehdä se kuuden viikon kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon muutoksesta. Jos 
vastustat muutosta, Glooko voi lopettaa palvelutilisi neljän viikon irtisanomisajalla. Voit tallentaa tai 
tulostaa käyttöehtojen muutokset luettavassa muodossa. 

Lisäys vastuunrajoitusta koskevaan kohtaan: 
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Mikään tässä osiossa ei rajoita Glookon vastuuta törkeästä huolimattomuudesta ja tahallisesta 
laiminlyönnistä. Mikään tässä osiossa ei myöskään rajoita Glookon vastuuta vahingoista, jotka johtuvat 
henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuneista vammoista, tuotteen kuntotakuun jälkeisestä 
virheestä, vilpillisesti salatuista virheistä tai tuotevastuulain mukaisista vaatimuksista. 

Suomi 

Käyttöehtojen muuttaminen 

Korvataan käyttöehtojen muuttaminen -kohta seuraavasti: 

Sinulle ilmoitetaan näihin käyttöehtoihin liittyvistä muutoksista, kun kirjaudut Palveluihin. Muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi, ellet ilmoita Glookolle kirjallisesti tai käyttäen Glookin hyväksymiä sähköisiä 
menetelmiä. Glooko kiinnittää huomiosi tähän seikkaan kun muutoksista kerrotaan. Jos päätät vastustaa 
muutosta, sinun täytyy tehdä se kuuden viikon kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon muutoksesta. Jos 
vastustat muutosta, Glooko voi lopettaa palvelutilisi neljän viikon irtisanomisajalla. Voit tallentaa tai 
tulostaa käyttöehtojen muutokset luettavassa muodossa. 

Ranska 

Käyttöehtojen muuttaminen 

Korvataan käyttöehtojen muuttaminen -kohta seuraavasti: 

Sinulle ilmoitetaan näihin käyttöehtoihin liittyvistä muutoksista, kun kirjaudut Palveluihin. Muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi, ellet ilmoita Glookolle kirjallisesti tai käyttäen Glookin hyväksyviä sähköisiä 
menetelmiä. Glooko kiinnittää huomiosi tähän seikkaan kun muutoksista kerrotaan. Jos päätät vastustaa 
muutosta, sinun täytyy tehdä se kuuden viikon kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon muutoksesta. Jos 
vastustat muutosta, Glooko voi lopettaa palvelutilisi neljän viikon irtisanomisajalla. Voit tallentaa tai 
tulostaa käyttöehtojen muutokset luettavassa muodossa. 

Saksa 

Käyttöehtojen muuttaminen 

Korvataan käyttöehtojen muuttaminen -kohta seuraavasti: 

Sinulle ilmoitetaan näihin käyttöehtoihin liittyvistä muutoksista, kun kirjaudut Palveluihin. Muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi, ellet ilmoita Glookolle kirjallisesti tai käyttäen Glookin hyväksyviä sähköisiä 
menetelmiä. Glooko kiinnittää huomiosi tähän seikkaan kun muutoksista kerrotaan. Jos päätät vastustaa 
muutosta, sinun täytyy tehdä se kuuden viikon kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon muutoksesta. Jos 
vastustat muutosta, Glooko voi lopettaa palvelutilisi neljän viikon irtisanomisajalla. Voit tallentaa tai 
tulostaa käyttöehtojen muutokset luettavassa muodossa. 

Irtisanominen 

Lopettamista koskevaa osiota täydennetään seuraavasti: 

Glookolla on oikeus lopettaa mikä hyvänsä Palveluistaan tai keskeyttää oikeutesi käyttää  Palveluita, jos 
keskeyttämiseen on pätevä syy. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi Palvelujen asennukset, muutokset tai 
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ylläpito. Glooko ilmoittaa käyttäjälle kohtuullisen ajoissa ennen näitä keskeytyksiä. Glooko ei ole 
velvollinen korvaamaan mahdollisia vahinkoja, joita käyttäjälle aiheutuu näistä keskeytyksistä. 

Jos kuitenkin olennaisesti rikot tätä sopimusta (mukaan lukien Glookon resurssien käyttö joka ylittää tai 
kiertää Glookon kohtuulliset rajoitukset, kuten käyttöoikeudet, yhteydenotot tai muu Glookon saataville 
asettamien sovellusohjelmointirajapintojen tai palvelinten käyttö), Glooko voi välittömästi keskeyttää tai 
lopettaa oikeutesi käyttää mitä tahansa Palveluja. Glooko ei myöskään ole velvollinen tukemaan mitään 
Palvelujen versiota, kun Palveluiden uusi versio on julkaistu.  

Vastuuvapauslauseke  

Seuraava on lisätty vastuuvapauslausekkeeseen: 

Mikään tässä osiossa ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä takuuoikeuksia. 

Vastuunrajoitus  

Tämä säännös ei koske käyttäjiä Saksassa ja se korvataan seuraavalla: 

Glooko on vastuussa olennaisia sopimusvelvoitteita (päävelvoitteita) koskevasta tuottamuksellisesta 
rikkomuksesta. Päävelvoitteet ovat sopimusvelvoitteita, jotka on täytettävä näiden käyttöehtojen 
asianmukaisen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi, ja voit aina vedota niihin. Glookon vastuu rajoittuu 
muuten törkeään huolimattomuuteen ja tahalliseen rikkomukseen. Jos Glooko on vastuussa lievästi 
huolimattomasta päävelvoitteiden rikkomisesta tai sijaisedustajien vähäisestä väärinkäytöksestä, 
vastuumme rajoittuu tyypillisesti ennakoitavissa oleviin vahinkoihin. Tämä ei vaikuta pakolliseen 
lakisääteiseen vastuuseen, erityisesti vastuuseemme ihmishengen menetyksestä, ruumiinvammasta tai 
sairaudesta tai Saksan tuotevastuulain mukaiseen vastuuseemme.  

Luxemburg 

Käyttöehtojen muuttaminen 

Korvataan käyttöehtojen muuttaminen -kohta seuraavasti: 

Sinulle ilmoitetaan näihin käyttöehtoihin liittyvistä muutoksista, kun kirjaudut Palveluihin. Muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi, ellet ilmoita Glookolle kirjallisesti tai käyttäen Glookin hyväksyviä sähköisiä 
menetelmiä. Glooko kiinnittää huomiosi tähän seikkaan kun muutoksista kerrotaan. Jos päätät vastustaa 
muutosta, sinun täytyy tehdä se kuuden viikon kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon muutoksesta. Jos 
vastustat muutosta, Glooko voi lopettaa palvelutilisi neljän viikon irtisanomisajalla. Voit tallentaa tai 
tulostaa käyttöehtojen muutokset luettavassa muodossa. 

Slovakia  

Käyttöehtojen muuttaminen 

Korvataan käyttöehtojen muuttaminen -kohta seuraavasti: 

Sinulle ilmoitetaan näihin käyttöehtoihin liittyvistä muutoksista, kun kirjaudut Palveluihin. Muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi, ellet ilmoita Glookolle kirjallisesti tai käyttäen Glookin hyväksyviä sähköisiä 
menetelmiä. Glooko kiinnittää huomiosi tähän seikkaan kun muutoksista kerrotaan. Jos päätät vastustaa 
muutosta, sinun täytyy tehdä se kuuden viikon kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon muutoksesta. Jos 



 

 

#15868173v1  

vastustat muutosta, Glooko voi lopettaa palvelutilisi neljän viikon irtisanomisajalla. Voit tallentaa tai 
tulostaa käyttöehtojen muutokset luettavassa muodossa. 

Espanja 

Käyttöehtojen muuttaminen 

Korvataan käyttöehtojen muuttaminen -kohta seuraavasti: 

Sinulle ilmoitetaan näihin käyttöehtoihin liittyvistä muutoksista, kun kirjaudut Palveluihin. Muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi, ellet ilmoita Glookolle kirjallisesti tai käyttäen Glookin hyväksyviä sähköisiä 
menetelmiä. Glooko kiinnittää huomiosi tähän seikkaan kun muutoksista kerrotaan. Jos päätät vastustaa 
muutosta, sinun täytyy tehdä se kuuden viikon kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon muutoksesta. Jos 
vastustat muutosta, Glooko voi lopettaa palvelutilisi neljän viikon irtisanomisajalla. Voit tallentaa tai 
tulostaa käyttöehtojen muutokset luettavassa muodossa. 

Yhdistynyt kuningaskunta 

Käyttöehtojen muuttaminen 

Korvataan käyttöehtojen muuttaminen -kohta seuraavasti: 

Sinulle ilmoitetaan näihin käyttöehtoihin liittyvistä muutoksista, kun kirjaudut Palveluihin. Muutokset 
katsotaan hyväksytyiksi, ellet ilmoita Glookolle kirjallisesti tai käyttäen Glookin hyväksyviä sähköisiä 
menetelmiä. Glooko kiinnittää huomiosi tähän seikkaan kun muutoksista kerrotaan. Jos päätät vastustaa 
muutosta, sinun täytyy tehdä se kuuden viikon kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon muutoksesta. Jos 
vastustat muutosta, Glooko voi lopettaa palvelutilisi neljän viikon irtisanomisajalla. Voit tallentaa tai 
tulostaa käyttöehtojen muutokset luettavassa muodossa. 

Vastuuvapauslauseke 

Seuraava on lisätty vastuuvapauslausekkeeseen: 

Mikään tässä osiossa ei vaikuta lakisääteisiin takuisiin, jotka koskevat tyydyttävää laatua, tarkoitukseen 
sopivuutta tai kuvauksen tarkkuutta. 

Vastuunrajoitus 

Seuraava on lisätty vastuuvapauslausekkeeseen:  

Mikään näissä käyttöehdoissa ei sulje pois Glookon vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka 
aiheutuu Palveluihin liittyvästä huolimattomuudesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta.   


