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KÄYTTÖEHDOT 
Nämä käyttöehdot (ehdot), julkaistuna SoftwareONEn verkkosivustolla osoitteessa www.softwareone.com/ (napsauta aluettasi ja 
asianmukaista SoftwareONE-tytäryhtiötä), muodostavat ne käyttöehdot, joiden – ajoittain muutettuina – mukaan SoftwareONE 
toimittaa lisenssit ja/tai palvelut. Hyväksyt nämä ehdot edustamasi tahon puolesta (yritys) (yhdessä tytäryhtiöineen) joko: (i) 
fyysisesti tai sähköisesti allekirjoittamalla ehdot sisältävän sopimuksen tai (ii) tekemällä tilauksen SoftwareONElle yrityksen 
puolesta. 

1. MÄÄRITELMÄT JA INTEGRAATIO 

Näiden ehtojen tekstin sisältämien määritelmien lisäksi seuraavat määritelmät ovat voimassa: 

Tytäryhtiö tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, yritystä tai muuta tahoa, joka nyt tai tulevaisuudessa, suoraan tai epäsuoraan, 
hallitsee osapuolta, on osapuolen hallitsema tai on yhteisessä hallinnassa osapuolen kanssa. Tämän määritelmän tarkoituksia 
varten ”hallita” tarkoittaa: (a) yritykseen liittyen, suoraa tai epäsuoraan 50 %:n tai suurempaa omistusta äänivallasta valita 
yrityksen johtajia ja (b) mihin tahansa muuhun tahoon liittyen, valtaa johtaa tällaista tahoa. 

Sopimus tarkoittaa kirjallista sopimusta, joka tehdään näiden ehtojen mukaisesti lisenssien tai palvelujen toimittamiseksi 
SoftwareONEn ja yrityksen välillä. Sopimus palveluista kuvaa palvelut, vaatimukset ja toimitukset. Esimerkkejä sopimuksesta 
ovat työilmoitus, pilvipalvelusopimus tai muu sopimus hallinnoiduista, pilvi- tai asiantuntijapalveluista. 

Toimitukset tarkoittaa kaikkea palvelujen aineellisia tuloksia, jotka SoftwareONE luo yksinomaan yritystä varten ja jotka 
määritellään sopimuksessa. Toimituksia voivat olla data, raportit ja spesifikaatiot. 

EULA tarkoittaa sovellettavaa loppukäyttäjän lisenssisopimusta, asiakkaan tuotekäyttöoikeuksia (ATK) tai muuta sopimusta 
lisenssinantajalta, joka liittyy lisensseihin yritykselle (esim. Microsoft-asiakassopimus pilvipalveluja varten), sekä silloin 
sovellettavia vakiokäyttöehtoja ohjelmistojen pilvi-, ylläpito- ja/tai tukipalveluista, aika ajoin tehtävine muutoksineen. 

Immateriaalioikeudet tarkoittaa patentteja, oikeuksia keksintöihin, tekijänoikeuksia, ohjelmistoja, tavaramerkkejä, kauppanimiä, 
palvelumerkkejä, logoja, liikesalaisuuksia, luottamuksellisia tietoja, koosteita, kaavioita, asetteluja, piirimalleja, tietotaito-
tietokantaoikeuksia, malleja, menetelmiä, prosesseja, kaavoja, käyttöoikeuksia ja muita omistusoikeuksia ja etuoikeuksia, 
olivatpa ne rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä, yhdessä kaikkien edellä mainituista tehtyjen parannusten, muutosten, 
tehostusten ja muunnelmien kanssa, sekä kaikkia samankaltaisia tai vastaavia oikeuksia tai suojausmuotoja, jotka on myönnetty 
tai tullaan myöntämään nyt tai tulevaisuudessa missä päin maailmaa tahansa. 

Tietopääoma tarkoittaa ideoita, käsitteitä, tietotaitoa, taitoja, metodologioita ja tekniikoita, olivatpa ne SoftwareONEn 
omistuksessa ennen näiden ehtojen voimaantuloa tai kehitetty, muokattu, parannettu tai jalostettu SoftwareONEn toimesta 
palvelujen toteuttamisen aikana. 

Lisenssit tarkoittaa lisenssinantajan yritykselle antamaa lupaa, joka sallii yrityksen käyttää tiettyjä oikeuksia koskien sen 
ohjelmistoja riippumatta siitä, onko ohjelmisto asennettu toimitiloihin vai käytetäänkö sitä pilvipalveluna. Lisenssit, jotka 
toimitetaan tai annetaan käyttöön näiden ehtojen nojalla, on listattu vastaavassa SoftwareONEn tarjouksessa, yrityksen 
ostotilauksessa ja tilausvahvistuksissa, ja voivat sisältää väliaikaisia käyttöoikeuksia (esim. tilaukset, pilvipalvelut), päivityksiä ja 
uudistuksia, ohjelmistopäivityksiä tai muita muutoksia, jotka lisenssinantaja tarjoaa EULA:n mukaisesti. 

Lisenssinantaja tarkoittaa sitä oikeushenkilöä, joka omistaa immateriaalioikeudet lisensseihin ja jolla on valtuudet 
määrittää loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA), tuote-ehdot (TE) tai muut käyttöehdot lisenssien käyttöä varten. 

 

Tilausvahvistus tarkoittaa SoftwareONEn sitovaa yrityksen tilauksen hyväksymistä, joka sisältää tiedot lisensseistä, hinnan ja 
muut osapuolten sopimat ehdot. Epäselvyyksien välttämiseksi, SoftwareONEn automaattisesti luotu vastaus, jossa ei ilmoiteta 
lisenssien tietoja, hintaa ja muita yrityksen tilaukseen sovellettavia tietoja, ei ole riittävä muodostamaan pätevää 
tilausvahvistusta. 

Henkilötiedot tarkoittaa samaa asiaa kuin ”henkilötiedot” Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisessä tietosuoja-
asetuksessa (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. 

https://www.softwareone.com/
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Sanktiosäännöt tarkoittavat kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, sääntöjä ja vaatimuksia, joita on voimassa ajoittain liittyen 
kauppaan, rahoituksellisiin tai taloudellisiin sanktioihin tai kauppasaartoihin, joita valvovat Yhdysvaltojen valtio (mukaan lukien 
Yhdysvaltojen vientihallinnon asetukset ja kansainvälisen asekaupan määräykset ITAR), Euroopan unioni tai mikä tahansa 
Euroopan unionin jäsenmaa, sekä kaikkea sovellettavaa tuonti-, vienti- tai jälleenvientivalvontaa tai mitä tahansa Yhdysvaltojen ja 
muiden valtioiden loppukäyttäjä-, loppukäyttö- ja kohderajoituksia, jotka koskevat toisen osapuolen materiaaleja tai minkä 
tahansa sopimuksen mukaisesti lisensoitujen tai jaeltujen tuotteiden käyttöä, siirtoa, tuontia, vientiä tai jälleenvientiä. 

Palvelut tarkoittavat palveluja, jotka SoftwareONE tarjoaa näiden ehtojen ja sovellettavan sopimuksen 

mukaisesti. SoftwareONE tarkoittaa tilausvahvistuksessa tai sopimuksessa nimettyä SoftwareONE-tahoa. 

SoftwareONE IO tarkoittaa SoftwareONEn immateriaalioikeuksia ja tietopääomaa. 
 

Ellei SoftwareONE toisi sovi kirjallisesti, kaikki lisenssit ja palvelut toimitetaan näiden ehtojen mukaisesti, sulkien pois kaikki muut 
ehdot, joihin viitataan missä tahansa asiakirjassa tai muussa viestissä, jota yritys on käyttänyt ennen sopimusta tai sen solmimisen 
yhteydessä. Nämä ehdot koskevat jokaista sopimusta. Mikäli ehtojen ja sopimuksen välillä on ristiriita, ehdot ovat määrääviä, 
elleivät kaikki seuraavista ole voimassa: (i) sopimuksessa selkeästi ilmaistaan sovellettava ehtojen osio, jota on tarkoitus muuttaa ja 
(ii) sopimuksessa selkeästi ilmoitetaan, että tällainen sopimuksen ehto saa etusijan ristiriidassa olevaan tai epäjohdonmukaiseen 
ehtoon nähden. Mikä tahansa muu yritys muuttaa tai mukauttaa näitä ehtoja katsotaan mitättömäksi, eikä sillä ole mitään 
vaikutusta. Kaikki sopimuksen sisältämät näiden ehtojen muutokset ovat voimassa vain kyseistä sopimusta varten eivätkä ne 
muuta ehtoja mitään muuta tarkoitusta varten. Näitä ehtoja ei voi muuttaa muutoin kuin kaikkien osapuolten allekirjoittamalla 
kirjallisella asiakirjalla. 

2. TILAUS- JA TOIMITUSKÄYTÄNTÖ 

Hintatarjoukset ja ostotilaukset eivät ole kumpaakaan osapuolta sitovia, ennen kuin SoftwareONE antaa yritykselle 
tilausvahvistuksen tai (aikaisemmin) toimittaa lisenssit tai aloittaa palvelujen toimittamisen. SoftwareONE voi toimittaa lisenssit 
elektronisella lähetyksellä, elektronisella pääsyllä, lataamalla tai muulla lisenssinantajan tarjoamalla tavalla. Jos elektroninen 
toimitus ei ole mahdollinen, SoftwareONE voi toimittaa lisenssit järjestelmällä toimituksen yrityksen osoitteeseen. Yrityksen 
lisenssien tilaukset ovat pysyviä, peruuttamattomia eikä niitä voi muuttaa, kun SoftwareONE on tehnyt tilauksensa asianomaiselle 
lisenssinantajalle. Yritys voi muuttaa tai perua minkä tahansa lisenssien ostotilauksensa koska tahansa ennen kuin SoftwareONE 
tekee tilauksensa lisensseistä lisenssinantajalle. 

SoftwareONE toimittaa lisenssit tilausvahvistuksessa ilmoitettuun paikkaan. SoftwareONE ilmoittaa välittömästi yritykselle 
kaikista viiveistä lisenssien toimituksessa ja antaa yritykselle selityksen mahdollisesta viivästyksen odotetusta kestosta. 
Toimituspäivät ovat ainoastaan arvioita. 

3. TYTÄRYHTIÖT 

SoftwareONEn tytäryhtiöt voivat solmia sopimussuhteen yrityksen kanssa näiden ehtojen mukaisesti ja yrityksen tytäryhtiöt 
voivat hankkia lisenssejä ja palveluja solmimalla niitä koskevan sopimuksen näiden ehtojen mukaisesti. Yritys ja sen tytäryhtiöt 
ovat yhdessä ja erikseen vastuussa kaikista yrityksen tytäryhtiön tekemistä lisenssien ja palvelujen tilauksista. 

4. LISENSSIEN HYVÄKSYMINEN, PALAUTUSKÄYTÄNTÖ 

4.1. Yrityksen tulee tarkastaa vastaanotetut lisenssit kohtuullisen ajan kuluessa, mutta enintään viiden (5) arkipäivän kuluessa 
vastaanottopäivästä, varmistaakseen, että toimitetut lisenssit ovat määrältään ja tyypiltään oikeita. Mikäli lisenssin 
määrässä tai tyypissä on virheitä tai siinä määrin kuin lisenssinantajan palautuskäytännöt sen sallivat, yritys voi palauttaa 
lisenssejä. Jos yritys ei vastusta lisenssien määrää tai tyyppiä viiden (5) arkipäivän kuluessa, kyseiset lisenssit katsotaan 
hyväksytyiksi toimituspäivänä. SoftwareONE ei hyväksy toimitettujen lisenssien palautusta, ellei sellaisia palautuksia sallita 
lisenssinantajan palautuskäytännöissä. Jos vastaanotetut lisenssit eivät ole samoja kuin sopimuksessa yksilöidyt lisenssit, 
yrityksen tulee ilmoittaa SoftwareONElle asiasta viimeistään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa toimituksesta. 

4.2. Yritys hyväksyy, että tiettyjen lisenssinantajien EULA tai TE sisältää lisenssejä koskevia automaattisia uusimisehtoja, jotka 
edellyttävät lisenssinsaajia ilmoittamaan aikeestaan olla uusimatta lisenssiä. Jos sopimuksen mukaisesti ostetut lisenssit 
sisältävät automaattisen uusimisehdon, SoftwareONE pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin ilmoittamaan yritykselle 
tällaisesta sopimuksen sisältämästä ehdosta. Jos yritys ei halua uusia lisenssiä, jolla on automaattinen uusimisehto, 
yrityksen pitää: (i) ilmoittaa SoftwareONElle aikeestaan olla uusimatta lisenssiä kolmenkymmenen (30) päivää ennen 
mitään 
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ajanjaksoa, jonka lisenssinantaja edellyttää EULA:ssa tai TE:ssä ja (ii) ilmoittaa aikeestaan olla uusimatta lisenssiä 
lisenssinantajalle EULA:n tai TE.n edellyttämällä tavalla. Jos esimerkiksi lisenssinantajan EULA tai TE edellyttää 
kolmekymmentä (30) päivää etukäteen tehdyn ilmoituksen aikeesta olla uusimatta, yrityksen on toimitettava 
SoftwareONElle ilmoitus aikeesta olla uusimatta 60 päivää etukäteen. Jos yritys laiminlyö vaaditun ilmoituksen olla 
uusimatta, lisenssi uusitaan ja yritys on vastuussa sen maksuista. 

5. TOIMITUSTEN HYVÄKSYMINEN 

SoftwareONE ilmoittaa yritykselle palvelun valmistuessa (ilmoitus valmistumisesta). Yrityksen tulee tarkistaa palvelut ja 
vastaavat toimitettavat ja ilmoittaa hyväksyvänsä tai hylkäävänsä (vain olennaisten vikojen osalta) kirjallisesti, valtuutetun 
edustajan allekirjoittamana kymmenen (10) arkipäivän kuluessa ilmoituksen valmistumisesta vastaanotosta. Jos yritys ei toimita 
vikailmoitusta kymmenen (10) arkipäivän kuluessa, palvelut ja vastaavat toimitettavat katsotaan hyväksytyiksi. 

6. AKATEEMISET, EI-KAUPALLISET JA VALTION LISENSSIT 

Tietyt tuotteet ovat saatavana vain ehdot täyttävien instituutioiden ostettavaksi. Näitä ovat koulutuslaitokset (akateemiset 
tuotteet), ehdot täyttävät voittoa tavoittelemattomat organisaatiot (ei-kaupalliset tuotteet) tai valtion viranomaiset (valtion 
tuotteet). Ilmoittamalla itsensä ehdot täyttäväksi instituutioksi yritys vakuuttaa tuntevansa kaikki lisenssinantajan vaatimukset 
tällaisista tuotteista ja täyttävänsä kaikki lisenssinantajan tällaisia akateemisia, ei-kaupallisia tai valtion tuotteita koskevat 
vaatimukset. 

7. PALVELUT 

SoftwareONE toteuttaa palvelut huolellisesti ja sopimuksia noudattaen. SoftwareONEn ei edellytetä noudattavan mitään 
pyyntöjä tai ohjeita (muutospyyntö), jotka muuttavat tai täydentävät sopimuksessa kuvattujen palvelujen sisältöä tai laajuutta. 
Jos SoftwareONE tarjoaa muutospyynnössä kuvatut palvelut, yrityksen tulee maksaa näistä palveluista näiden ehtojen ja niitä 
koskevan sopimuksen edellyttämällä tavalla. SoftwareONE ei myönnä tietyn työn tuloksen saavuttamista. 

8. YRITYKSEN VELVOITTEET 

8.1. Yrityksen tulee: (a) toimia yhteistyössä SoftwareONEn kanssa kaikissa sopimukseen liittyvissä asioissa palvelujen ja 
lisenssien toimittamisen helpottamiseksi, (b) antaa kaikki tiedot, jotka SoftwareONE voi pyytää suorittaakseen palvelut ja 
tarjotakseen lisenssit oikea-aikaisesti, ja varmistaa, että ne ovat olennaisilta osiltaan tarkkoja, (c) antaa oikea-aikainen 
pääsy yrityksen immateriaaliomaisuuteen, tiloihin, dataan ja yrityksen kanssa kirjallisesti etukäteen sovitusti toimisto- ja 
muihin tiloihin silloin kun se on välttämätöntä palvelujen tarjoamista varten ja (d) ilmoittaa SoftwareONElle terveys- ja 
turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä ja kaikista muista kohtuullisista turvallisuusvaatimuksista tiloissaan. 

8.2. Jos SoftwareONEn toiminta estyy tai viivästyy jonkin yrityksen, sen edustajien, aliurakoitsijoiden tai työntekijöiden toimen 
tai laiminlyönnin vuoksi, yrityksen tulee maksaa SoftwareONElle kaikki kohtuulliset kulut, maksut tai tappiot, joita kyseinen 
viivästys aiheuttaa SoftwareONElle. 

8.3. Yritys on yksin vastuussa: (i) tietojensa varmuuskopioinnista, (ii) omien ohjelmistojensa normaalin toiminnan 
takaamisesta ja (iii) ohjelmistojen välttämättömän työympäristön takaamisesta. 

8.4. Yritys maksaa SoftwareONEn laskut osiossa 9 kuvatun mukaisesti. 

9. HINNOITELU, MAKSU, VEROT 

9.1. Yrityksen tulee maksaa SoftwareONElle lisensseistä ja palveluista sekä kaikki sopimuksessa sovitut maksut. Kaikki hinnat ja 
saatavuus voivat muuttua, ellei asiasta sovita sitovalla tilausvahvistuksella tai kummankin osapuolen allekirjoittamalla 
sopimuksella. 

9.2. Jos lisenssit tai kolmannen osapuolen palvelut sisältävät kulutuspohjaisia palveluja, mukaan lukien tilauspalvelut, jotka 
toteuttaa jokin muu osapuoli kuin SoftwareONE, tällaisen palvelun palkkion määrittää lisenssinantaja tai palvelun 
toteuttava yritys. Tällaiset palkkiot eivät aina ole kiinteitä ja voivat muuttua riippuen yrityksen kyseisten palvelujen käytön 
ja 
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lisenssien mukaan. Yrityksen tulee tarkistaa ja hyväksyä laskutusmalli ja maksaa palkkiot kaikkien kolmannen 
osapuolen ehtojen mukaisesti. Yritys on yksin vastuussa kaikkien kolmannen osapuolen laskutusmallien 
ymmärtämisestä. 

9.3. SoftwareONE laskuttaa ja yritys maksaa laskutetut summat sekä maksettavaksi lankeavat verot, mukaan lukien kaikki 
sovellettavat ennakkoverot, tuontiverot, sakot ja tullit, jotka aiheutuvat rajat ylittävistä maksutapahtumista 
(maksutapahtumat, joissa SoftwareONE ja yritys ovat eri maiden verovelvollisia). Jos laki edellyttää yritystä vähentämään 
tai pidättämään jotain veroja mistä tahansa maksusta rajat ylittävässä maksutapahtumassa, ehtojen mukaan maksettavaa 
summaa lisätään, niin että kun kaikki vaaditut vähennykset ja pidätykset on tehty, SoftwareONE saa summan, joka vastaa 
summaa, jonka se olisi saanut ilman tällaisten vähennysten tai pidätysten tekemistä. 

9.4. Erityisesti sovitun laskutusaikataulun puuttuessa yrityksen tulee maksaa kakki SoftwareONEn toimittamiin palveluihin 
liittyvät summa jokaisen kalenterikuukauden päättyessä rästeinä. 

9.5. Jos maksuehtoja ei ole ilmoitettu sopimuksessa, laskut erääntyvät automaattisesti 14 kalenteripäivän kuluessa laskun 
päiväyksestä. Kaikkien yrityksen SoftwareONElle tekemien maksujen tulee olla sen maan valuutassa, jossa lisenssit tai 
palvelut toimittava SoftwareONE sijaitsee, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu. 

9.6. Jos yritys ei maksa veloitettavia maksuja ajoissa, yrityksen tulee maksaa korkoa ja perintäkuluja jäljellä pääomasta, ilman 
että mitään kirjallista vaatimusta tai perintäilmoitusta tarvitaan. Kaikista aiemmin erääntyneistä sumista maksetaan korkoa 
joko 1,5 % kuussa tai korkein lain sallima korko, alemman koron ollessa määräävä, kunnes lasku on maksettu 
täysimääräisesti. 

9.7. Yrityksen tulee maksaa kaikki valtuutettujen tiliensä käyttäjien aiheuttamat maksut  luottokortilla, pankkisiirtona tai 
muilla voimassa olevilla vastaavilla maksumekanismeilla. Siinä määrin kuin sovellettava lakin sallii, SoftwareONE voi 
edellyttää yritystä maksamaan luottokorttien myöntäjien veloittamat maksutapahtuman kulut, jotka liittyvät ostoihin. 
Yrityksen tulee korvata SoftwareONElle kaikki pankkikulut, jotka liittyvät shekkeihin, luotto- tai pankkikortteihin ja 
myyntitositteisiin, jotka veloittaa yrityksen pankki- tai luottokortin myöntäjä. Yrityksen tulee maksaa asianajokulut, 
oikeuskulut, perintätoimiston kulut tai kaikki muut kulut, joita aiheutuu SoftwareONElle erääntyneiden velkamäärien 
perinnästä. 

9.8. Yritys ei vähennä summia sopimuksen mukaan maksettavista summista. 
 

9.9. Mikäli yrityksen maksu on myöhässä yli neljätoista (14) kalenteripäivää, SoftwareONE on oikeutettu kieltämään 
lisenssien, palvelujen ja toimitusten käytön välittömästi (sopimuksellinen oikeus kieltää/palvelujen keskeytys). 

9.10. SoftwareONE pitää itsellään omistusoikeuden lisensseihin, sekä kaikki oikeudet ja osuudet palveluihin ja toimituksiin, 
kunnes kaikki sen tulevat maksuvaateet yritystä kohtaan palvelun aikana tai toimituskohteiden yhteydessä on maksettu. 
Nykyisiä tilejä koskien, säilytetty omistus katsotaan vakuudeksi hyvitettävää saldoa tai yrityksen nykyisiä saamisia 
vastaan. 

10. TAKUUT JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

10.1. Kumpikin osapuoli julistaa, että: (i) ne ovat päteviä oikeushenkilöitä ja hyvämaineisia tahoja niiden järjestäytymisessä 
sovellettujen oikeuspiirien lakien mukaisesti, (ii) niillä on täysi valta ja valtuudet hyväksyä nämä ehdot ja kaikki 
sopimukset, jotka luovat sitovan yhteisymmärryksen osapuolten välille ja (iii) tässä mainittujen osapuolten toiminta ei 
riko mitään velvoitetta tai velvollisuutta kolmatta tahoa kohtaan. 

10.2. Yritys hyväksyy, että SoftwareONE vain toimittaa lisenssit, joita koskevat asianmukainen EULA ja TE, joka voi sisältää 
lisenssinantajan rajoitetun takuun. Kaikkia yrityksen oikeuksia ja oikeussuojakeinoja koskien lisenssejä, takuuta, 
korvausvelvollisuutta ja siitä vapautumista koskevat kyseinen EULA, TE tai muu dokumentaatio. Yritys myöntää, että sen 
vaaditaan solmivan EULA, TE tai vastaava loppukäyttäjän sopimus lisenssinantajan kanssa ennakkoehtona lisenssinantajan 
ohjelmiston käytölle. EULA/TE tai vastaava sopimus määrittelee kaikki takuut ja esitykset koskien ostettuja lisenssejä. 
SoftwareONE ei anna mitään esityksiä tai takuita mistään lisensseistä tai ohjelmistoista. 

10.3. Kaikki SoftwareONEn jakelemat kolmannen osapuolen palvelut toimitetaan palveluntarjoajan rajoitetulla takuulla. Niiden 
kolmansien osapuolten palvelujen takuita, joita ei toteuta SoftwareONE, koskevat vain kyseisen palveluntarjoajan 
soveltamat käytännöt ja menettelyt. SoftwareONE ei anna mitään suoria tai hiljaisia takuita kolmansien osapuolten 
palveluista. 
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10.4. SoftwareONE esittää ja takaa, että: (a) se toteuttaa palvelut ja toimittaa lisenssit käyttäen henkilöstöä, jonka kyvyt, 
pätevyys ja kokemus on näiden ehtojen ja sovellettavan sopimuksen edellyttämällä tasolla ja (b) se toteuttaa palvelut 
ammattitaitoisella tavalla sekä sovellettavan sopimuksen ja kaikkien sovellettavien lakien, asetusten ja määräysten 
mukaisesti. 

10.5. Siinä määrin kuin PTS:t sovitaan kirjallisesti, palvelutasosopimusten (PTS) rikkomus katsotaan olennaiseksi näiden ehtojen 
ja sovellettavan sopimuksen rikkomukseksi, vain jos SoftwareONE on tuottamuksellisesti rikkonut PTS-parametreja 
(laiminlyönti tai tahallinen teko) ja jos kyseinen rikkomus kestää ainakin kolmen (3) kuukauden ajan. Lisäksi SoftwareONEn 
katsotan olevan vastuussa palvelun katkeamisesta (esim. pilvipalvelut) vain siinä tapauksessa, että tämä tapahtuu 
säännöllisen tai epäsäännöllisen huolto-/ylläpitoikkunan ulkopuolella (huoltoikkunat kuvataan vastaavan palvelun PTS-
asiakirjassa). Palveluluoton tai PTS:n rikkomusrangaistuksen tapauksessa tämä on ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino 
yritykselle, ja muut edellä mainittuihin vaateisiin liittyvän SoftwareONEn velvoitteet ja korvausvastuu suljetaan pois. 

10.6. LUKUUN OTTAMATTA MITÄ TÄSSÄ OSIOSSA 10 TAI ASIANOMAISESSA EULA:SSA, TE:SSÄ, PALVELUKUVAUKSISSA ON 
ESITETTY, SOFTWAREONE TÄTEN KIELTÄÄ KAIKENLAISET MUUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT 
KAUPPAKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA, 
OMISTUSOIKEUKSISTA TAI TAKUUT, JOTKA SYNTYVÄT KAUPANKÄYNNISTÄ, KÄYTÖSTÄ TAI KAUPPATAVASTA. 

11. VASTUUN RAJOITUS 

11.1. SoftwareONEn vastuu kaikista vahingoista, jotka liittyvät SoftwareONEn kautta saataviin lisensseihin tai palveluihin, on 
rajoitettu siihen summaan, jonka yritys on maksanut sopimuksen mukaisesti tällaisista lisensseistä tai palveluista vahingot 
aiheuttanutta tapausta edeltävien kahdentoista viimeisen kalenterikuukauden aikana. Missään tapauksessa SoftwareONE 
ei ole korvausvastuussa minkäänlaisista satunnaisista, välillisistä, erityisistä, rankaisevista tai epäsuorista vahingoista, 
mukaan lukien vahingot, jotka syntyvät viivästyksestä, tulojen menetyksestä, menetetystä liiketoimintamahdollisuudesta, 
sisällön menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä tai liikearvosta, joita voi syntyä näiden ehtojen tai minkä tahansa 
sopimuksen yhteydessä tai niihin liittyen, vaikka tällaiselle osapuolelle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen 
mahdollisuudesta tai todennäköisyydestä minkään lakiteorian alaisuudessa (mukaan lukien oikeudenloukkaus tai muu 
teoria). 

11.2. MIKÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA TAI MISSÄÄN SOPIMUKSESSA EI RAJOITA KUMMANKAAN OSAPUOLEN VASTUUTA 
SEURAAVISTA: (A) KUOLEMA TAI HENKILÖVAMMA, JOKA JOHTUU OSAPUOLEN LAIMINLYÖNNISTÄ, (B) PETOS TAI 
PETOLLINEN VÄÄRISTELY, (C) TAHALLINEN VÄÄRINKÄYTÖS, (D) TOISEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUKSIN 
LOUKKAAMINEN, (E) SALASSAPITOVELVOITTEIDEN RIKKOMINEN, (F) YRITYKSEN MAKSUVELVOITTEET TAI JOITA (G) EI 
VOI RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN. 

11.3. Yritys hyväksyy, että kaikki sopimukset muut asiakirjat, jotka liittyvät SoftwareONElle tehtyihin lisenssien tai palvelujen 
ostoon ja jotka sisältävät kaikki takuut yritykselle tai sisältävät ehtoja, jotka voivat luoda korvausvastuun SoftwareONElle, 
tai ristiriidat näiden ehtojen kanssa, ovat mitätöityjä ja ilman vaikutuksia, elleivät ne noudata osiossa 1 ilmoitettuja 
integrointivaatimuksia.  

11.4. Jotkin tuomiopiirit eivät salli takuiden tai vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitusta tai poissulkemista, joten 
vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät ehkä ole voimassa. 

12. IMMATERIAALIOIKEUDET, IO-VAHINGONKORVAUS 

12.1. Paitsi muutoin kuin on erityisesti esitetty tässä osissa 12, mikään näissä ehdoissa ei anna yritykselle mitään oikeutta, 
omistusoikeutta tai osuutta mistään immateriaalioikeuksista, jotka lisenssit tai palvelut sisältävät ja jotka pysyvät aina 
SoftwareONEn tai sen lisenssinantajien omaisuutena, riippuen oikeuksien omistajasta. 

12.2. SoftwareONEn tulee auttaa yritystä kaikkien tähän liittyvien vaateiden tai ongelmien käsittelyssä lisenssinantajan kanssa. 
Yritys hyväksyy, että SoftwareONE ei ole lisenssien julkaisija tai kehittäjä ja että ainoat takuut tai vahingonkorvaukset tai 
lisenssioikeudet myöntää lisenssinantaja. 

12.3. Yritys esittää ja takaa, että se ostaa lisenssit omaan sisäiseen käyttöönsä, ei jälleenmyyntiin. 
 

12.4. Mikäli näiden ehtojen ja EULA/TE:n tai vastaavan sopimuksen välillä on ristiriita koskien immateriaalioikeuksien laajuutta, 
yritykselle siirrettyjä takuita ja esityksiä, EULA/TE on määräävässä asemassa.  

12.5. Kun toimitusten täysi ja lopullinen maksu tehdään, SoftwareONE myöntää yritykselle täten pysyvän, 
maailmanlaajuisen, täysin maksetun, rojaltivapaan lisenssin käyttää kyseisiä toimituksia sisäisiin tarkoituksiin. 
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12.6. SoftwareONE omistaa kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut kaikista SoftwareONE IO:sta, olivatpa ne SoftwareONEn 
omistuksessa ennen näiden ehtojen voimaantuloa tai kehitetty, parannettu tai jalostettu SoftwareONEn toimesta 
palvelujen toteuttamisen aikana. Jos SoftwareONE sisällyttää jotain SoftwareONE IO:ta tai tietopääomaa toimituksiin, 
SoftwareONE myöntää yritykselle rajoitetun, pysyvän, täysin maksetun, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen, ei-määrättävän, ei-
siirrettävän, peruttavissa olevan (yksinomaan lisenssirikkomuksen vuoksi) lisenssin käyttää, kopioida, muokata, parannella 
ja ylläpitää: (i) SoftwareONE IO:tta (mutta pois lukien tietopääoma) yrityksen sisäisiin tarkoituksiin ja ainoastaan siinä 
määrin kuin on tarpeen toimitusten käyttämiseksi ja (ii) SoftwareONEn tietopääomaa siten kuin se esiintyy SoftwareONEn 
IO:ssa, tai siinä määrin kuin se on tarpeen SoftwareONEn IO:n tai toimitettavien käyttämiseksi yrityksen sisäisiin 
tarkoituksiin. 

12.7. Kolmannen osapuolen immateriaalioikeudet, jotka toimitetaan osana palvelua, annetaan yrityksen käyttöön 
noudattaen tällaisen kolmannen osapuolen ehtoja, jotka SoftwareONE tuo yrityksen saataville pyynnöstä. 

12.8. Yritys täten myöntää SoftwareONElle peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan lisenssin käyttää yrityksen 
immateriaalioikeuksia, jotta SoftwareONE voi toteuttaa palvelut tai tunnistaa uusia palveluja yrityksen käytettäväksi. 
Yritys varaa kaikki muut oikeudet, omistusoikeudet ja osuudet immateriaalioikeuksiinsa. 

12.9. Yritys ei itse eikä salli kenenkään tytäryhtiön tai kolmannen osapuolen kääntää, tutkia käänteistekniikalla, takaisinkääntää, 
uudelleenkääntää, päivittää tai muuttaa mitään SoftwareONE IO:tta tai mitään toimitettavaa kohdistetulla tavalla 
löytääkseen SoftwareONE IO:tta. Jos yritys antaa palautetta, kommentteja tai ehdotuksia palveluista, SoftwareONE IO:sta 
tai SoftwareONEn liiketoiminnasta tai teknologiasuunnitelmista, mukaan lukien kommentit tai ehdotukset mahdollisesta 
palvelujen tai SoftwareONEn IO:n luonnista, kehittämisestä, muuttamisesta, korjauksesta, parantamisesta tai 
tehostamisesta (yhteisesti (palaute), yritys täten antaa SoftwareONElle pysyvän, yksinoikeudettoman, maailmanlaajuisen, 
rojaltivapaan lisenssin käyttää tällaista palautetta rajoituksitta. 

12.10. Yhdistelmätiedot ja analyyttiset tiedot: riippumatta mistään vastakkaisesta ehdosta missään sopimuksessa, SoftwareONE 
voi koota ja säilyttää yhdistelmätietoja, joka on kerätty tai lähetetty palvelujen kautta, ja analyyttisiä tietoja, joita se luo 
palvelujen toteuttamisen aikana, tarkoituksena käyttää, ylläpitää, analysoida tai kehittää palvelujaan, SoftwareONE IO:tta 
ja tietopääomaansa sekä uusien palvelujen, SoftwareONE IO:n ja tietopääoman tutkimiseksi ja kehittämiseksi. 
Yhdistelmätiedot tarkoittaa informaatiota ja dataa, jotka käyttäjät ovat lähettäneet, antaneet, vahvistaneet tai luovuttaneet 
palvelun käytön yhteydessä tai jotka on kerätty heiltä siinä yhteydessä. Analyyttiset tiedot tarkoittaa SoftwareONEn 
analyysejä palvelujensa, SoftwareONE IO:n ja tietopääomansa käytöstä. SoftwareONE omistaa kaikki oikeudet, 
omistusoikeudet ja osuudet kaikista yhdistelmätiedoista ja analyyttisistä tiedoista, edellyttäen että kyseiset 
yhdistelmätiedot ja analyyttiset tiedot anonymisoidaan siten, että siitä ei voi tunnistaa yritystä tai ketään käyttäjää. 

12.11. SoftwareONEn vastuusta vapauttaminen: SoftwareONE vapauttaa vastuusta ja puolustaa yritystä suorilta vahingoilta, 
jotka syntyvät minkä tahansa kolmannen osapuolen vaateesta koskien sitä, että toimitukset rikkovat jotain patenttia, 
tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai liikesalaisuutta, jonka omistaa tällainen kolmas osapuoli. SoftwareONElla ei ole missään 
tapauksessa mitään velvoitteita tämän osion 12 mukaan eikä mitään korvausvelvollisuutta mistään vaateesta tai 
oikeusriidassa siinä määrin kuin vaateen aiheuttaa jokin seuraavista tai se on niiden tulos: (a) yrityksen toimitettavien 
yhdistäminen tai käyttö yrityksen tai kolmansien osapuolten ohjelmistojen, palvelujen tai tuotteiden kanssa, (b) 
toimitettavien muuttaminen kenen tahansa muun kuin SoftwareONEn toimesta, (c) yrityksen jatkuva väitetysti oikeuksia 
rikkova toiminta, kun sille on toimitettu muutoksia, joilla olisi vältetty väitetty rikkominen, tai (d) yrityksen toimitettavien 
käyttö tavalla, joka ei noudata sovellettavaa sopimusta. Mikäli toimitettavaa koskee oikeuksien rikkomusvaade, 
SoftwareONE oman valintansa mukaan: (i) hankkii yritykselle oikeuden jatkaa toimitettavien käyttöä, (ii) tekee 
toimitettaviin sellaiset muutokset, muokkaukset tai korjaukset, että ne eivät enää riko oikeuksia vähentämättä 
olennaisesti toimintoja yrityksen kohtuullisen arvion mukaan, tai (iii) vaihtaa oikeuksia rikkovat toimitettavat ilmaiseksi 
yritykselle oikeuksia rikkomattomiin vaihtoehtoihin, edellyttäen että nämä vaihtoehdot eivät aiheuta olennaisia toiminnon 
heikentymisiä yrityksen kohtuullisen arvion mukaan. Jos mikään edellä mainituista ei ole kohtuullista, SoftwareONEn 
kohtuullisen harkinnan mukaan, yrityksen tulee palauttaa toimitettavat ja SoftwareONE hyvittää välittömästi kaikki 
yrityksen maksamat tässä mainitut maksut kyseisistä toimitettavista. 

12.12. Yrityksen vastuusta vapauttaminen: Yritys vapauttaa vastuusta ja puolustaa SoftwareONEa kaikilta 
vahingonkorvauksilta, jotka syntyvät minkä tahansa kolmannen osapuolen vaateesta siitä, että yrityksen resurssit tai 
immateriaalioikeudet, käytettyinä SoftwareONEn toimesta palvelujen yhteydessä, rikkovat jotain patenttia, 
tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai liikesalaisuutta, jonka omistaa tällainen kolmas osapuoli. 
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12.13. Vastuusta vapauttamisen vaatimukset, ainoa oikeussuojakeino: Vastuusta vapauttavan osapuolen velvollisuus vapauttaa 
toinen osapuoli vastuusta tämän osion 12 alaisuudessa riippuu siitä, että vastuusta vapautettava osapuoli: (a) antaa 
vastuusta vapauttavalle osapuolelle viivyttelemättä kirjallisen ilmoituksen mistä tahansa vaateesta, (b) antaa 
puolustautumisen miltä tahansa vaateelta vastuusta vapauttavan osapuolen yksinomaiseen edustukseen ja (c) toimii 
kohtuullisesti yhteistyössä vastuusta vapauttavan osapuolen kanssa puolustautumisessa vaadetta vastaan, vastuusta 
vapauttavan osapuolen kustannuksella. Tässä osiossa 12 esitetään vastuusta vapautetun osapuolen ainoa ja 
yksinomainen oikeussuojakeino sekä vastuusta vapauttavan osapuolen koko velvoite ja korvausvastuu liittyen edellä 
esitettyihin vaateisiin. 

13. TUKI 

SoftwareONE ei anna mitään teknistä tukea, koulutusta tai tee asennuksia, ellei sopimus niin erityisesti määritä. Jos SoftwareONE 
tarjoaa tukipalveluja (esim. pilvipalvelun kautta) ilman mitään lisäkäyttömaksuja, SoftwareONE varaa oikeuden rajoittaa 
tukipyynnöt tiettyyn määrään pyyntöjä per sopimusvuosi sekä ohjata yritys palkkiopohjaisiin tukipalveluihin kaikissa muissa 
tapauksissa.  

14. SOPIMUSKAUSI, IRTISANOMINEN JA VOIMASSA PYSYMINEN 

14.1. Sopimus, nämä ehdot mukaan lukien, on voimassa tilausvahvistuksen lähettämishetkestä tai palvelujen/lisenssien 
toimitushetkestä alkaen – tapauksesta riippuen – ja pysyvät voimassa, kunnes se irtisanotaan tässä esitettyjen ehtojen 
mukaisesti. Ellei sopimuksessa toisin sovita pidemmästä tai lyhyemmästä sopimuskaudesta, mikä tahansa sopimus 
hallinnoiduista palveluista (kyseisessä sopimuksessa määritetyllä tavalla) on voimassa yhden (1) vuoden (ensimmäinen 
sopimuskausi). Ellei sopimuksessa toisin määrätä, ensimmäisen sopimuskauden jälkeen sopimus hallinnoiduista 
palveluista uusiutuu automaattisesti kolmenkymmenen (30) päivän lisäsopimuskausina. 

14.2. SoftwareONE voi irtisanoa minkä tahansa sopimuksen tai muuttaa näitä ehtoja koska tahansa ja mistä syystä tahansa 
ilmoittamalla kirjallisesti asiasta kolmekymmentä (30) päivää etukäteen toiselle osapuolelle. Näiden ehtojen 
määräykset pysyvät voimassa minkä tahansa sopimuksen irtisanomisen jälkeen niiden voimassaolon päättymiseen 
asti. 

14.3. Kumpi tahansa osapuoli voi välittömästi irtisanoa ehdot tai minkä tahansa niiden mukaisen sopimuksen antamalla asiasta 
kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselle osapuolelle, jos: (A) toinen osapuoli rikkoo olennaisesti jotain ehtojen tai 
sovellettavan sopimuksen velvoitteitaan tavalla, joka pysyy korjaamatta kolmenkymmenen (30) päivän ajan siitä annetusta 
kirjallisesta huomautuksesta, tai sellaisen rikkomuksen tapauksessa, jota ei voi korjata kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa, rikkova osapuoli ei toimi korjatakseen rikkomuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa, (b) toinen osapuoli 
keskeyttää tai uhkaa keskeyttää velkojensa maksun tai ei pysty maksamaan velkaansa niiden erääntyessä tai myöntää 
kyvyttömyytensä maksaa velkojaan tai osallistuu mihin tahansa toimiin, jotka liittyvät velan uudelleenjärjestelyyn, 
velkajärjestelyyn, selvitystilamenettelyyn tai lyhennysvapautukseen, (c) osapuoli on oikeutettu nimittämään pesänhoitajan 
toisen osapuolen varallisuudelle tai pesänhoitaja nimitetään toisen osapuolen varallisuutta koskien, (d) toisen osapuolen 
velkoja tai rasitteen esittäjä ulosmittauttaa tai takavarikoi tai asettaa hukkaamiskieltoon toisen osapuolen varallisuutta tai 
jokin muu tällainen prosessi asetetaan tai haastetaan toisen osapuolen varallisuudesta kokonaan tai osittain, eikä tällaista 
prosessia pureta kymmenen (10) arkipäivän kuluessa, tai (e) toinen osapuoli keskeyttää tai lopettaa tai uhkaa keskeyttää 
tai lopettaa kaiken liiketoimintansa tai merkittävän osan siitä. 

14.4. Osiot 1, 3, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ja 22 jäävät voimaan näiden ehtojen irtisanomisen jälkeen. 

15. FORCE MAJEURE 

SoftwareONE ei ole vastuussa yritykselle mistään menetyksestä tai vahingosta, joka voi tapahtua yritykselle suorana tai 
välillisenä seurauksena, mikäli SoftwareONEn lisenssien ja palvelujen toimitus estyy, hankaloituu, viivästyy tai muuttuu 
epätaloudelliseksi johtuen olosuhteista tai tapahtumista, jotka eivät ole SoftwareONEn kohtuullisessa hallinnassa, mukaan 
lukien luonnonmullistus, sota, mellakka, lakko, työsulku, tulipalo, tulva ja myrsky. 

16. LUOTTAMUKSELLISUUS 

16.1. Määritelmä: Luottamukselliset tiedot tarkoittaa ei-julkisia kilpailullisesti tai kaupallisesti arkaluontoisia, omisteisia, 
taloudellisia, liikesalaisuuksia tai muita tietoja, jotka liittyvät yksityisyyteen tai vaikuttavat siihen. Luottamuksellisia tietoja 
ovat kaikki tiedot, joissa on merkintä luottamuksellinen tai omisteinen, liiketoimintasuunnitelmat, strategiat, ennusteet, 
analyysit, taloustiedot, työntekijätiedot, teknologiatiedot, liikesalaisuudet, tuotteet, tekniset tiedot, spesifikaatiot, 
dokumentaatiot, säännöt ja menettelyt, menetelmät, sopimukset, esitykset, tietotaito, tuotesuunnitelmat, 
liiketoimintamenetelmät 
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tuotteiden toiminnallisuudet, data, asiakkaat, markkinat, kilpailuanalyysit, tietokannat, formaatit, metodologiat, 
sovellukset, kehitykset, keksinnöt, prosessit, maksut, toimitus- ja tarkastusmenettelyt, mallit, piirustukset, algoritmit, kaavat 
tai tiedot, jotka liittyvät tekniikkaan, markkinointiin tai rahoitukseen ja kaikkia muut tiedot, joiden vastaanottaja voisi 
kohtuullisesti uskoa olevan luottamuksellisia olosuhteet huomioiden. 

16.2. Luottamuksellisuuden poissulkemiset: Luottamuksellisia tietoja eivät ole tiedot, jotka: (i) vastaanottajatietää ennen 
niiden vastaanottamista, (ii) ovat nyt tai niistä tulee julkista tietoja vastaanottajasta riippumattomien toimien vuoksi, (iii) 
paljastetaan vastaanottajalle sellaisen kolmannen osapuolen toimesta, jolla on laillinen oikeus tehdä kyseinen paljastus, 
(iv) vastaanottaja paljastaa edelleen paljastajan kirjallisella ennakkoluvalla, (v) vastaanottaja kehittää myöhemmin 
itsenäisesti riippumatta mistään tässä tehdyistä paljastuksista ja käyttämättä tai saamatta pääsyä mihinkään paljastajan 
luottamuksellisiin tietoihin tai (vi) on paljastettava valtion tai oikeuden määräyksestä. 

16.3. Luottamuksellisuusvelvoitteet: Kukin osapuoli tunnustaa, että tietyt sen toiselta osapuolelta saamat tiedot voivat olla 
toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja. Minkä tahansa luottamuksellisia tietoja vastaanottavan osapuolen 
(vastaanottaja) tulee huolehtia ja suojata samalla tavalla luottamuksellisten tietojen paljastajan (paljastaja) 
luottamuksellisia tietoja kuin se huolehtii ja suojaa omia luottamuksellisia tietojaan, mutta ei missään tapauksessa 
vähempää kuin kohtuullinen huolellisuustaso edellyttää. Vastaanottaja ja sen henkilöstö voivat käyttää paljastajan 
luottamuksellisia tietoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä sen sovellettavasta sopimuksesta seuraavien 
velvoitteiden täyttämiseksi. Vastaanottajan ei tule, suoraan tai välillisesti, paljastaa, kopioida, luovuttaa tai  julkaista 
paljastajan luottamuksellisia tietoja tai sallia minkään kolmannen osapuolen saada pääsyä niihin. Vastaanottaja voi 
paljastaa luottamuksellisia tietoja henkilöstölleen vain, jos tällaisen henkilöstön pitää tietää luottamukselliset tiedot, jotta 
vastaanottaja voi suorittaa sovellettavan sopimuksen mukaiset velvoitteensa, ja tällaisen henkilöstön on oltava suostunut 
kirjallisesti noudattamaan näiden ehtojen luottamuksellisuusvelvoitteita. 

16.4. Kieltovaatimus: Kukin osapuoli hyväksyy, että kaikki luottamuksellisiin tietoihin liittyvien velvoitteidensa rikkomus 
aiheuttaisi toiselle osapuolelle vahinkoja, jotka ovat suurelta osin aineettomia mutta todellisia siitä huolimatta, eikä niitä 
voi hyvittää vahingonkorvauksella. Vastaavasti kaikki tällaiset rikkomukset antavat toiselle osapuolelle välittömän 
oikeuden hakea oikeusistuimelta kieltotuomio tai muu asianmukainen määräys näiden velvoitteiden valvomiseksi. 
Osapuolen oikeus kieltovaatimukseen on kaikkien niiden muiden oikeuksien ja oikeussuojakeinojen lisäksi, jotka ovat 
osapuolen käytettävissä oikeuden ja kohtuuden mukaan. Sen osapuolen, jota vastaan tällainen kielto esitetään, on 
maksettava toiselle osapuolelle kaikki kohtuulliset kulut, mukaan lukien asianajopalkkiot, joita tällaisen määräyksen 
saaminen aiheuttaa. 

17. TIETOSUOJA 

17.1. Osapuolet varmistavat, että henkilötietoja käsitellään sovellettavien yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien lakien ja 
määräysten mukaisesti. 

17.2. Jos SoftwareONE käsittelee henkilötietoja yksinomaan sovittujen palvelujen tarjoamiseksi ja toimii yrityksen puolesta ja 
sen ohjeiden mukaisesti, SoftwareONE kohtelee tällaisia henkilötietoja luottamuksellisesti ja toteuttaa asianmukaiset 
tekniset ja organisatoriset toimet niiden suojelemiseksi. Yritys hyväksyy, että SoftwareONE voi käyttää tytäryhtiöitään ja 
muita henkilötietojen käsittelijöitä ja aliurakoitsijoita toteuttaessaan palveluja. 

17.3. GDPR:n (yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679) sovellusalan puitteissa seuraava on voimassa: siinä määrin kuin 
SoftwareONEn palvelujen käyttö tai toteutus sisältää henkilötietojen käsittelyä SoftwareONEn toimesta yrityksen 
puolesta ja sen ohjeiden mukaisesti, osapuolet ovat velvoitettuja solmimaan erillisen tietojenkäsittelysopimuksen (TKS). 

 
 

18. TARKASTUSOIKEUS 

SoftwareONE on oikeutettu tarkastamaan, että yritys noudattaa näiden ehtojen tai sovellettavan sopimuksen vaatimuksia, joko 
itse tai käyttäen kolmatta osapuolta, joka on sitoutunut luottamuksellisuuteen, koska tahansa annettuaan ennakkoilmoituksen 
normaalin liiketoiminnan aikana, toimipaikassa ja tavalla joka vaikuttaa mahdollisimman vähän yrityksen liiketoimintaan. Osana 
tällaista tarkastusta SoftwareONE voi lisäksi tarkistaa yrityksen dokumentaation ja raportit. Yrityksen tulee antaa 
SoftwareONElle pääsy olennaisiin tietoihin, tietokantoihin, lokitiedostoihin ja vastaaviin tätä tarkoitusta varten ja sen on 
annettava SoftwareONElle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisuus 
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valvoa näiden ehtojen ja/tai sopimuksen noudattamista. Yrityksen tulee tukea SoftwareONEa tai kolmatta osapuolta parhaansa 
mukaan. 

19. VIENTIVALVONTA 

19.1. Kunkin osapuolen tulee noudattaa sanktiosääntöjä koskien kaikkia asioita, jotka liittyvät asianomaiseen sopimukseen tai 
syntyvät siitä, ja hyväksyä, että osapuolten välillä se on yksin vastuussa sanktiosääntöjen noudattamisen 
varmistamisesta. 

19.2. SoftwareONEn tulee hankkia kaikki tarvittavat valtuudet ja luvat, jotka vaaditaan sanktiosääntöjen noudattamiseksi ja 
jotka koskevat lisenssien, palvelujen ja toimitusten vientiä toimitettuina tai myytyinä yritykselle minkä tahansa 
sopimuksen nojalla. 

19.3. Kumpikaan osapuoli ei toimi tai laiminlyö toimimista tavalla, joka saisi toisen osapuolen rikkomaan sanktiosääntöjä. 
 

20. LAHJONNAN JA KORRUPTION VASTAISUUS 

20.1. Osapuolet sitoutuvat olemaan tekemättä, valtuuttamasta tai sallimasta sopimuksen neuvottelun, solmimisen tai 
toteuttamisen yhteydessä mitään toimia, jotka rikkovat mitään sovellettavia korruption tai lahjonnan vastaisia lakeja tai 
asetuksia. Tämä velvoite koskee erityisesti laittomia maksuja valtion virkamiehille, viranomaisten edustajille tai näiden 
kumppaneille, perheille tai läheisille ystäville. 

20.2. Osapuolet eivät tarjoa tai anna millekään toisen osapuolen työntekijälle, edustajalle tai kolmannelle osapuolelle tai ota 
vastaan miltään toisen osapuolen puolesta toimivalta työntekijältä, edustajalta tai kolmannelta osapuolelta mitään 
sopimatonta lahjaa tai etua, olipa se rahallinen tai ei, sopimuksen neuvottelun, solmimisen tai toteutuksen yhteydessä. 

20.3. Kukin osapuoli ilmoittaa viipymättä toiselle osapuolelle, jos sen tietoon tulee tai jos se epäilee korruptiota, joka 
liittyy sopimuksen neuvotteluun, solmimiseen tai toteutukseen. 

21. TUOMIOPIIRI JA SOVELLETTAVA LAKI 

Sopimusta ja kaikkia riitoja tai vaateita, jotka syntyvät sen yhteydessä tai sen aiheeseen tai muotoiluun liittyen (mukaan lukien 
sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaateet), valvotaan ja tulkitaan sen maan/osavaltion lakien mukaisesti, jossa sopimuksen 
tekevä SoftwareONE-taho on perustettu, poissulkien sen lakiristiriitoja koskevat säännöt. Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei koske sopimusta. Kukin osapuoli hyväksyy 
peruuttamattomasti, että sen maan/osavaltion tuomioistuimet, joissa sopimuksen solmiva SoftwareONE-taho on perustettu, saa 
yksinomaisen tuomiovallan tällaisten riitojen ratkaisemisessa. 

22. YLEISTÄ 

22.1. Minkään näiden ehtojen pätemättömyys tai toimeenpanokelvottomuus ei vaikuta haitallisesti jäljelle jäävien ehtojen 
pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. 

22.2. Kaikki vaadittavat tai sallitut ilmoitukset ja muut viesti on tehtävä kirjallisesti. 
 

22.3. SoftwareONEn toimeenpanna näiden ehtojen määräyksiä ei muodosta niistä luopumista eikä mitenkään vaikuta oikeuteen 
myöhemmin toimeenpanna tällaista ehtoa. 

22.4. Mikä tahansa näiden ehtojen sisältämä otsikko, kuvateksti tai kappaleen otsikko on lisätty vain luettavuutta varten, eivätkä 
ne millään lailla määritä tai selitä mitään niiden kappaletta tai ehtoa. 

22.5. Mikään näissä ehdoissa tai missään sopimuksessa ei ole tarkoitettu muodostamaan eikä katsota muodostavan mitään 
kumppanuutta tai yhteisyritystä minkään osapuolen välillä, määräämään mitään osapuolta toisen osapuolen edustajaksi 
tai valtuuttamaan mitään osapuolta tekemään mitään sitoumuksia minkään toisen osapuolen puolesta. 

22.6. Nämä ehdot yhdessä sopimusten kanssa muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä koskien kyseistä aihetta ja 
saavat etusijan kaikkiin muihin sopimuksiin ja yhteisymmärryksiin nähden. 
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