LISENSSIEHDOT
SISÄLTÖPAKETTIEN LISENSSIEHDOT ASIAKKAALLE
1. Osapuolet
1.1.

Toimittaja on Getting Better Oy (2482972-9), Biokatu 12, Finnmedi 5, 33520 Tampere
(jäljempänä ”Toimittaja”).

2. Koekäyttöoikeus ja Pilottia koskevat ehdot
2.1.

Pilotilla tarkoitetaan määräaikaista Sisältöpakettien koekäyttöä Asiakkaan toiminnassa Asiakkaan
omissa tiloissa. Toimittaja myöntää Asiakkaalle Pilotin keston ajaksi ei-yksinomaisen, eisiirrettävän ja rajoitetun käyttöoikeuden tämän Sopimuksen mukaisesti Sisältöpakettien
koekäyttämiseen Asiakkaan toiminnassa, mikäli tällaisesta Pilotista on sovittu Toimittajan tai
Toimittajan jälleenmyyjän kanssa. Tämä koekäyttöoikeus antaa Asiakkaalle oikeuden käyttää
Sisältöpaketteja Pilotin aikana ilman aika-, laite- tai käyttökohderajoituksia Asiakkaan tiloissa ja
siihen sovelletaan kulloinkin osto- ja jakelukanavan mukaisia hintoja ja maksuja.

2.2.

Asiakkaalla tai koekäyttäjällä ei ole lupaa kopioida, toisintaa, jäljitellä tai muokata Sisältöpaketteja
lukuun ottamatta niitä kopioita, jotka ovat teknisesti välttämättömiä ja jotka väistämättä johtuvat
Sisältöpakettien käytöstä.

2.3.

Asiakas ei saa poistaa, muuttaa tai peittää mitään Sisältöpaketeissa mahdollisesti esiintyviä
tekijänoikeus-,
patentti-,
tavaramerkkitai
muita
oikeudellisia
huomautuksia
ja
vastuuvapauslausekkeita. Sisältöpaketteja ei saa käyttää sellaisten tuotteiden tai järjestelmien
valmistamiseen, kehittämiseen tai suunnitteluun, jotka kilpailevat Toimittajan tuotteiden ja
palveluiden kanssa.

2.4.

Toimittaja vastaa siitä, että se toimittaa Sisältöpaketit Asiakkaan käyttöön Pilotin keston ajaksi ja
antaa Asiakkaalle ohjeet niiden käyttöönotosta suoraan tai jälleenmyyjänsä kautta.

2.5.

Asiakkaan on annettava Toimittajalle omalta osaltaan riittävät ja oikeat tiedot ja ohjeet sellaisista
seikoista, joita Toimittaja tarvitsee Sisältöpakettien toimittamiseksi (kuten tiedot käyttämästään
laitteistosta).

3. Lisenssiehdot
3.1.

Tämän kappaleen 2 mukaisia lisenssiehtoja sovelletaan Sisältöpaketin tai Sisältöpakettien
käyttöön, mikäli Asiakas jatkaa Sisältöpaketin tai -pakettien käyttö omassa toiminnassaan Pilotin
päättymisen jälkeen.

3.2.

Toimittaja myöntää Asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevan, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja
rajoitetun käyttöoikeuden tämän Sopimuksen mukaisesti Sisältöpakettien käyttämiseen
Asiakkaan toiminnassa ilman aika-, laite- tai käyttökohderajoituksia, kun käyttö tapahtuu
Asiakkaan tiloissa. Tähän käyttöoikeuteen sovelletaan kulloinkin osto- ja jakelukanavan
mukaisesti ilmoitettuja hintoja ja maksuja.

3.3.

Asiakkaalla tai käyttäjällä ei ole lupaa kopioida, toisintaa, jäljitellä tai muokata Sisältöpaketteja
lukuun ottamatta niitä kopioita, jotka ovat teknisesti välttämättömiä ja jotka väistämättä johtuvat
Sisältöpakettien käytöstä.

3.4.

Asiakas ei saa poistaa, muuttaa tai peittää mitään Sisältöpaketeissa mahdollisesti esiintyviä
tekijänoikeus-,
patentti-,
tavaramerkkitai
muita
oikeudellisia
huomautuksia
ja
vastuuvapauslausekkeita. Sisältöpaketteja ei saa käyttää sellaisten tuotteiden tai järjestelmien
valmistamiseen, kehittämiseen tai suunnitteluun, jotka kilpailevat Toimittajan tuotteiden ja
palveluiden kanssa.
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3.5.

Asiakas voi halutessaan hankkia Toimittajalta uusia Sisältöpaketteja käytettäväksi samoin näiden
lisenssiehtojen mukaisesti. Toimittaja vastaa siitä, että se toimittaa Sisältöpaketit Asiakkaan
käyttöön ja antaa Asiakkaalle ohjeet niiden käyttöönotosta.

3.6.

Asiakkaan on annettava Toimittajalle omalta osaltaan riittävät ja oikeat tiedot ja ohjeet sellaisista
seikoista, joita Toimittaja tarvitsee Sisältöpakettien toimittamiseksi (kuten tiedot käyttämästään
laitteistosta).

4. Oikeus työn tuloksiin ja aineettomat oikeudet
4.1.

Kaikki aineettomat oikeudet, mukaan lukien rajoituksetta patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet,
mallioikeudet, edellisiä koskevat hakemukset ja liikesalaisuudet sekä osaaminen ja tietotaito, joka
on ollut Osapuolen hallussa ja syntynyt tai siirtynyt Osapuolelle ennen Sopimuksen voimaantuloa,
kuuluu kyseiselle Osapuolelle.

4.2.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että kaikki aineettomat oikeudet Sisältöpaketteihin kuuluvat
Toimittajalla ja sen mahdollisille lisensoijille. Asiakkaan oikeus käyttää Toimittajan aineettomia
oikeuksia rajoittuu siihen, mikä on välttämätöntä tämän Sopimuksen mukaisen koekäyttöoikeuden
hyödyntämiseksi Pilotin keston ajan.

4.3.

Toimittajalla on oikeus käyttää Pilotin aikana saatua palautetta Sisältöpakettien ja oman
toimintansa kehittämiseen.

4.4.

Mikäli Osapuolet kehittävät Sisältöpaketteja tai niiden käyttöön liittyviä tapoja tai menetelmiä
yhdessä Pilotin tai sen jälkeen jatkuneen Sisältöpakettien käytön aikana, kaikki aineettomat
oikeudet kehitystyön tuloksiin Sisältöpakettien osalta kuuluvat Toimittajalle. Asiakas siirtää kaikki
tällaisen yhteiskehitystyön tuloksena syntyneet tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet
omalta osaltaan Toimittajalle. Tekijänoikeuden osalta Asiakas siirtää myös oikeudet muunnella,
muokata ja luovuttaa edelleen tekijänoikeuden alaista aineistoa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus
käyttää yhteiskehitystyön tuloksia omassa toiminnassaan.

5. Salassapito
5.1.

Osapuolet tiedostavat, että voivat näiden lisenssiehtojen alaisena saada tietoonsa toisen
Osapuolen liikesalaisuuksia, kuten taloudellisia, teknisiä, liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä,
Osapuolen omiin asiakkaisiin liittyviä tai muita luonteensa puolesta luottamukselliseksi ja siten
salassa pidettäväksi ymmärrettäviä tietoja olivatpa ne esitetty kirjallisesti tai suullisesti ja merkitty
salassa pidettäväksi tai ymmärrettävä sellaisiksi tilanteen tai luonteensa puolesta.

5.2.

Osapuolet sitoutuvat pitämään tietoonsa saamat toisen Osapuolen luottamukselliset tiedot
salassa koko näiden lisenssiehtojen voimassa olon ajan ja viisi vuotta tämän Sopimuksen
päättymisen jälkeen.

6. Voimassaolo ja irtisanominen
6.1.

Nämä lisenssiehdot ovat voimassa Pilotin keston ajan ja jatkuvat automaattisesti Sisältöpakettien
ei-yksinomaisena käyttölisenssinä, mikäli Asiakas jatkaa Sisältöpaketin tai -pakettien käyttöä
Pilotin päättymispäivän jälkeen, jollei niitä erikseen irtosanota ja Sisältöpakettien tilausta lopeteta
alla olevien ehtojen mukaisesti.

6.2.

Mikäli Asiakas hankkii Sisältöpaketit Toimittajan jälleenmyyjän kautta, ovat nämä lisenssiehdot
voimassa enintään niin kauan kuin Toimittajan ja jälleenmyyjän välinen yhteistyö jatkuu. Mikäli
Asiakas on hankkinut Sisältöpaketit käyttöönsä Toimittajan Jälleenmyyjän kautta ja Jälleenmyyjän
ja Toimittajan välinen sopimus päättyy, Toimittaja ja Asiakas neuvottelet erikseen Sisältöpakettien
käytön jatkamisesta. Toimittaja ja Toimittajan mahdollinen jälleenmyyjä informoivat Asiakasta
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yhteistyön päättymisestä. Kuitenkin, jos Asiakas jatkaa Sisältöpakettien käyttöä Toimittajan ja sen
jälleenmyyjän yhteistyön päättymisestä huolimatta eikä uusia ehtoja Toimittajan ja Asiakkaan
välillä ole neuvoteltu, on Toimittajalla oikeus peri ne maksut, jotka Asiakkaalta on Sisältöpaketeista
peritty näiden lisenssiehtojen ollessa voimassa.
6.3.

Osapuoli voi irtisanoa nämä lisenssiehdot päättymään Pilotin aikana 14 päivän irtisanomisajalla,
joka lasketaan kirjallisen irtisanomisilmoituksen päivämäärästä. Irtisanominen ei oikeuta
maksettujen maksujen ja korvausten palauttamiseen ja jo laskutettu työ tai korvaukset sekä
sellainen työ ja korvaukset, jotka olisi voitu laskuttaa, on maksettava Sopimuksen ja näiden
lisenssiehtojen mukaisin ehdoin. Pilotin päättymisen jälkeen irtisanomisaika on 30 päivää, mutta
muutoin sovelletaan tämän kohdan 6.3 mukaisia irtisanomisehtoja. Asiakkaan oikeus käyttää
Sisältöpakettaja päättyy irtisanomisajan päättyessä.

6.4.

Osapuoli voi purkaa nämä lisenssiehdot välittömin vaikutuksin, mikäli (i) toinen Osapuoli rikkoo
näitä ehtoja eikä kykene korjaamaan virheettään 14 vuorokauden kuluessa tai ilman em. aikaa,
mikäli virhe on luonteeltaan korjauskelvoton tai (ii) toinen Osapuoli ajautuu konkurssiin, tulee
maksukyvyttömäksi tai on muutoin kykenemätön tekemään liiketoimintaansa koskevia päätöksiä
tai määräämään varoistaan.

6.5.

Näiden lisenssiehtojen päättyessä tai purkautuessa mistä syystä tahansa sellaiset näiden
lisenssiehtojen mukaiset ehdot, joiden luonteensa puolesta kuuluu jäädä voimaan, jäävät voimaan
mukaan lukien esimerkiksi työn tulosten omistusta, aineettomia oikeuksia ja salassapitoa koskevat
ehdot.

7. Vastuunrajoitus
7.1.

Osapuolten vastuu näiden lisenssiehtojen alaisista välittömistä vahingoista on rajoitettu enintään
siihen, mikä on Sopimuksen mukaisten Sisältöpakettaja koskevien maksujen enimmäismäärä,
jollei kyse ole salassapitoon tai aineettomiin oikeuksiin kohdistuvista välittömistä vahingoista tai
kyse vahingosta, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, jolloin
Osapuolten vastuu on rajoitettu kymmenen kertaa Sopimuksen mukaisten Sisältöpaketteja
koskevien maksujen enimmäismäärään.

7.2.

Osapuoli ei vastaan mistään toiselle Osapuolelle näiden lisenssiehtojen alaisesta välillisestä
vahingosta, jollei kyse ole salassapitoon tai aineettomiin oikeuksiin kohdistuvista välittömistä
vahingoista, joiden osalta Osapuolten vastuu on rajoitettu kymmenen kertaa Sopimuksen
mukaisten Sisältöpaketteja koskevien maksujen enimmäismäärään.

7.3.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Sisältöpaketteja ei yksin tai toistolaitteeseen yhdistettynä voida
pitää lääketieteellisenä laitteena eikä niitä ole tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön.

8. Sovellettava laki ja riidan ratkaisu
8.1.

Näihin lisenssiehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat ehdot.

8.2.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset näiden lisenssiehtojen alaista asiaa koskevat
riitaisuudet ensisijaisesti neuvotteluin ja sitoutuvat neuvottelemaan hyvässä hengessä ja sovintoa
tavoitellen.

8.3.

Mikäli Osapuolet eivät pääse neuvotteluissa molempia Osapuolia tyydyttävään lopputulokseen,
näistä lisenssiehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen.
Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi, ja välimiesmenettelyn kieli on suomi.
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9. Muut ehdot
9.1.

Osapuolet eivät voi siirtää lisenssiehtoja ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta.
Toimittajalla on kuitenkin oikeus siirtää lisenssiehdot, mikäli kyse on Toimittajan liiketoimintaan
liittyvästä yrityskaupasta, liiketoiminnan järjestelystä tai muusta vastaavasta toimenpiteestä, jossa
Sisältöpakettien toimittaminen Asiakkaalle jatkuu edelleen.

9.2.

Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita Sisältöpakettien tuottamiseen. Toimittaja vastaa
alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

9.3.

Mikäli jokin näiden lisenssiehtojen mukainen ehto osoittautuu myöhemmin mitättömäksi, muut
ehdot jäävät voimaan ja Toimittajalla on oikeus korvata mitätön ehto soveltuvalla hyväksyttävällä
ehdolla.

