Digikypsyys -palvelu: käyttöehdot
Digikypsyys -palveluun (”Palvelu”) rekisteröitymisen yhteydessä syntyy käyttäjän (”Käyttäjä”) ja
palveluntuottajan (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (”VTT”), y-tunnus: 2647375-4) välinen Palvelun
käyttöä koskeva sopimussuhde, jonka mukaiset käyttöehdot tässä asiakirjassa esitetään.
Palvelua kehitetään ja sen toiminnallisuutta ja sisältöä muokataan ja parannetaan jatkuvasti.
Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden muokata Palvelua, näitä käyttöehtoja tai lakkauttaa
Palvelu milloin tahansa oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta pois lukien Käyttäjän
henkilötietojen käsittelyä koskevat muutokset, jotka EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti
edellyttäisivät Käyttäjän hyväksyntää. Mikäli muutokset aiheuttavat olennaisia muutoksia
käyttöehtoihin, niistä ilmoitetaan tarvittaessa sähköpostitse.
Käyttäjä voi sulkea käyttäjätilinsä ottamalla yhteyttä palveluntuottajaan ja lopettaa Palvelun
käytön, mikäli ei hyväksy ilmoitettuja muuttuneita käyttöehtoja. Palvelun käytön jatkaminen
ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen tulkitaan käyttöehtojen hyväksymiseksi.
Palvelun käyttö edellyttää, että henkilö on rekisteröitynyt Palveluun. Käyttäjä ei saa luovuttaa
kirjautumistietojaan (käyttäjätunnus, salasana) tai tämän sopimuksen mukaista Palvelun
käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa
huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen haltuun.
Palvelun (mukaan lukien mm. sisällön, toiminnallisuuden ja ulkoasun) ja siihen liittyvän
immateriaalioikeudellisen aineiston oikeudet kuuluvat VTT:lle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä saa
ilmaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän oikeuden käyttää, ilman edelleen lisensointioikeutta, Palvelua
näiden käyttöehtojen mukaisesti omaan, ei-kaupalliseen käyttöönsä. Palvelun muuhun käyttöön ja
erityisesti kaupalliseen hyödyntämiseen tarvitaan VTT:n etukäteen antama kirjallinen lupa.
Palvelun tarjoamat toiminnallisuudet ovat Käyttäjälle maksuttomia. Käyttäjä vastaa itse omista
tiedonsiirtomaksuistaan ja muista Palvelun käytöstä Käyttäjälle aiheutuneista kuluista ja
kustannuksista. Palveluntuottaja ei vastaa Internet-yhteydestä tai mobiilidatan siirrosta aiheutuvista
kustannuksista.
Käyttäjä käyttää Palvelua ja sen tekemiä analyyseja omalla vastuullaan. Palvelu on Käyttäjän
käytettävissä ja saatavilla "sellaisena kuin se on" ilman palveluntuottajan takuuta
tai vastuuta sen toimivuudesta, saatavuudesta, virheettömyydestä tai kolmansien osapuolten
oikeuksien loukkaamattomuudesta tai muutoin. Palvelussa saattaa ajoittain esiintyä häiriötä, virheitä
tai saatavuuteen tai käytettävyyteen liittyviä häiriöitä esimerkiksi huoltotoimenpiteiden vuoksi.
Mikäli Käyttäjä rikkoo käyttöehtoja, palveluntuottajalla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätili
ilmoittamalla tästä Käyttäjälle.

Digi Maturity Tool: Terms of Use
When a user (“User”) registers to the Digi Maturity Tool (“Service”), a contract concerning use of the
Service is established between the user and the service provider (VTT Technical Research Centre of
Finland Ltd (”VTT”), Business ID: 2647375-4). This document describes the terms of use.
The Service is under continuous improvement and its functionality and contents are thus constantly
revised and improved. The service provider retains a right to alter the Service, these terms of use or
discontinue the Service whenever at its own discretion without prior notice, excluding however such
changes concerning processing of personal data which under EU General Data Protection Regulation
(2016/679) require consent of the data subject. Essential changes to terms of use are notified with
email when necessary.
In case the User does not accept a notified change to terms of use, the User may close his or her user
account by contacting the service provider and discontinuing the use of the Service. If the User
continues to use the Service after receiving a notification, this is deemed as acceptance of changes
to terms of use.
The use of the Service requires that the user has registered to the Service. User shall not transfer his or
her user account information (username, password) or the right to use the Service to third parties. The
User is to handle his or her username and password with due care in order to prevent disclosure to
third parties.
All rights to the Service (including i.a. its content, functionality and layout) and immaterial property
rights thereto belong to VTT or third party. The User is granted a free of charge, non-exclusive, nontransferable right to use, without any right to sublicense, the Service in accordance with these terms of
use for own non-commercial purpose. The use of Service for any other purpose and especially for
commercial use requires VTT’s prior written consent.
The functionality of Service is free of charge to the User. The User is responsible for his or her own
data transfer costs and other costs and expenses caused by the user of Service. The service provider is
not responsible for costs caused by Internet connection or transfer of mobile data.
The use of Service and its results is at the sole responsibility of the User. The Service is available on
an ”AS IS” basis without any liability for its performance, availability, faultlessness, non-infringement of
third party rights or otherwise. The Service may suffer from interruptions, errors or disturbance
concerning availability or availability, i.a. due to maintenance.
In case the User is in breach of these terms of use, the service provider may close the user account of
the User by notifying this to the User.

