Datacubed Health
Tietosuojakäytäntö
Voimaanastumispäivä: 1. huhtikuuta 2022
Johdanto
Datacubed Health välittää tietosuojastasi. Tämä tietosuojakäytäntö (käytäntö) kertoo, miten
voimme kerätä, käyttää ja jakaa henkilötietoja. Se koskee verkkosivustoamme, palveluitamme,
tietoa, työkaluja, toimintoja, päivityksiä ja vastaavia materiaaleja (yhdessä palvelut). Sinulla on
useita tietoihisi liittyviä oikeuksia. Lue käytäntö huolellisesti ymmärtääksesi, mitä teemme ja
mitä oikeuksia sinulla on.

Sisällytetyt ehdot
Seuraavat lisäehdot sisällytetään tähän käytäntöön ikään kuin ne annettaisiin täysin tiedoksi
tässä tekstissä:
•
•
•

Käyttöehdot loppukäyttäjälle
Lasten tietosuojakäytäntö
Evästekäytäntö

Keitä me olemme
Olemme Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed Health. Meihin voi ottaa yhteyttä osoitteeseen
legal@datacubed.com ja
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
Datacubed Health on uraauurtava teknologiayhtiö, joka tekee paremmasta tieteestä ja
terveemmistä yhteisöistä todellisuutta. Käytämme yksilöllisiä ratkaisuja, mukaan lukien
älypuhelinsovellukset, puettavat, kotona käytettävät ja ympäristöanturit, tietojen keräämiseen
ollaksemme potilaiden kanssa etäyhteydessä ja virtuaalisia kliinisiä tutkimuksia varten.
Yritysten, terveydenhuolto-organisaatioiden ("kliiniset tutkimukset") ja koulutuslaitosten
("akateemiset tutkimukset") puolesta suorittamiemme tutkimusten, potilaiden
sitouttamishankkeiden tai projektien ("tutkimukset") yhteydessä keräämme joskus tietoja
sinulta.
"Me", "meitä" ja "meidän" tarkoittaa Datacubed Health -yhtiötä. "Kolmas osapuoli" tarkoittaa
muita kuin sinua tai meitä.
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Olemme asiakasosallistujien meille antamien henkilötietojen käsittelijä. Olemme Datacubed
Health -osallistujien meille antamien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Kuka sinä olet
Käytännössä "sinulla" tarkoitetaan sinua:
•
•
•

Asiakkaana – Datacubed Health -yhtiötä käyttävän yrityksen työntekijänä tai edustajana
Asiakasosallistujana – yrityksen hankkimana henkilönä, joka osallistuu Datacubed Health
-yhtiön yrityksen puolesta suorittamaan tutkimukseen
Datacubed Health -osallistujana – henkilönä, joka osallistuu Datacubed Health -yhtiön
omasta puolestaan suorittamaan tutkimukseen.

Sinä olet asiakkaana meille antamiesi asiakasosallistujien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Mikä oikeudellinen peruste meillä on henkilötietojen käsittelyyn
Käsittelemme henkilötietojasi seuraavien perusteella:
•

•

Asiakkaallemme antamasi suostumuksen perusteella suorittamiimme tutkimuksiin
liittyen. Sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa. Voit peruuttaa
suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyymme ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen
legal@datacubed.com tai ottamalla yhteyttä asiakkaaseemme, tutkimuksen
toimeksiantajaan, sen kliinisen toimipisteen kautta, jossa tutkimus suoritetaan.
Tutkimuksiin liittyen suoritettu käsittely suostumuksen laillisen perusteen mukaisesti on
o henkilötietojen keräämistä asiakasosallistujilta ja Datacubed Health -osallistujilta
ja
o henkilötietojen keräämistä ja käyttöä palveluiden tarjoamista varten.
oikeutettu liiketoimintaetumme, siinä määrin kuin sovellettavan lain mukaiset oikeutesi
eivät ole tärkeämpiä. Oikeutetun liiketoimintaedun laillisen perusteen mukaisesti
suoritetun käsittelyn tarkoituksena on
o asiakaspalvelun ja teknisen tuen ongelmiin ja pyyntöihin vastaaminen
o verkkosivullemme ja tukeen tai osoitteeseen legal@datacubed.com lähettämiesi
pyyntöjen täyttäminen
o palveluiden kehittäminen ja parantaminen.

Mitä henkilötietoja keräämme
Asiakasosallistujana tai akateemisen tutkimuksen Datacubed Health -osallistujana saatamme
kerätä sinulta seuraavia tietoja, kun rekisteröidyt osanottajaksi ja osallistut akateemiseen
tutkimukseen:
•
•
•

nimi
osoite
syntymäaika
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

syntymäpaikka
sähköpostiosoite
käyttäjänimi
tiedot toimistasi ja käytetyistä laitteista palveluissa
sijainti käytettäväksi aluerajaominaisuuksien kanssa tarvittaessa
puhelinlaitetiedot
bluetooth-laitetiedot
puhelimen yhteystiedot
matkapuhelimen metatiedot
tekstiviestien metatiedot
IP-osoite
sosiaalisen median metatiedot.
demografiset tiedot (etnisyys, sukupuoli, pituus ja paino)
lääketieteellinen tila
lääkkeen annostusta ja/tai annostuksen muutosta koskevat tiedot
lääkkeen pistokohtaa ja pistopäivämäärää koskevat tiedot
kyselylomaketiedot Health, Economics and Outcomes Research (HEOR) -tietoja varten.

Asiakasosallistujana tai kliinisen tutkimuksen Datacubed Health -osallistujana saatamme kerätä
sinulta seuraavia tietoja, kun rekisteröidyt osanottajaksi ja osallistut kliiniseen tutkimukseen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

etunimi ja mahdollisesti sukunimi
sähköpostiosoite
tiedot toimistasi ja käytetyistä laitteista palveluissa
sijainti käytettäväksi aluerajaominaisuuksien kanssa tarvittaessa
IP-osoite
lääketieteellinen tila
lääkkeen annostusta ja/tai annostuksen muutosta koskevat tiedot
lääkkeen pistokohtaa ja pistopäivämäärää koskevat tiedot
kyselylomaketiedot Health, Economics and Outcomes Research (HEOR) -tietoja varten.

Asiakkaana voimme kerätä seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•
•

Nimi
yrityksen osoite
yrityksen puhelinnumero
yrityksen sähköpostiosoite
mitkä tahansa meille lähettämäsi viestit
laskutustiedot
muut tiedot, jotka tarvitsemme tarjotaksemme palveluitamme sinulle.

Sinä asiakkaana olet näiden tietojen rekisterinpitäjä, ja me olemme näiden tietojen käsittelijä.
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Miten voimme käyttää henkilötietoja
Käytämme sinulta asiakasosallistujana tai Datacubed Health -osallistujana keräämiämme tietoja
tarjotaksemme sinulle palveluja. Saatamme myös käyttää näitä tietoja palveluidemme
kehittämiseen ja parantamiseen, pyyntöjesi täyttämiseen ja muihin lain sallimiin tarkoituksiin.
Jos sinä olet asiakasosallistuja, voimme käsitellä tietojasi vain asiakkaan kanssa solmitun
sopimuksen rajoissa. Jaamme asiakkaan eli tutkimuksen toimeksiantajan kanssa vain
pseudonymisoituja tietoja.
Käytämme asiakkailta keräämiämme tietoja vastataksemme tiedusteluihisi ja tarjotaksemme
palveluita sinulle.

Miten voimme jakaa henkilötietoja
Jaamme henkilötietoja palveluntuottajiemme kanssa luottamuksellisesti, jotta he voivat tarjota
meille ja sinulle palveluita ja mahdollistaa palveluiden tarjoamisemme:
•
•
•
•
•

Amazon Web Services, Inc. (AWS) tarjoaa Yhdysvalloissa ja Saksassa palvelimet, joilla
säilytetään kaikki sinulta kerätyt henkilötiedot
Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, joka sijaitsee Yhdysvalloissa, auttaa meitä
sähköpostiviestinnän hallinnassa
Stefanini Group, joka sijaitsee Yhdysvalloissa, Belgiassa, Romaniassa, Kiinassa, Puolassa
ja Filippiineillä, auttaa meitä tukipyyntöjen hallinnassa
Twilio, Inc., joka sijaitsee Saksassa ja Yhdysvalloissa, auttaa meitä lähettämään ja
vastaanottamaan tekstiviestejä ja tarjoaa videokonferenssipalveluita
Splunk, Inc., joka sijaitsee Saksassa ja Yhdysvalloissa, ja Sisense, Ltd., joka sijaitsee
Saksassa ja Yhdysvalloissa, auttavat meitä analysoimaan ja tarjoavat
suorituskykyraportteja henkilötiedoista

Asiakkaidemme määräyksestä jaamme henkilötietoja sairaaloiden ja klinikoiden kanssa, jotka
tarjoavat palveluja asiakkaidemme puolesta.
Voimme myös jakaa henkilötietoja valtion- ja/tai lainvalvontaviranomaisten kanssa siinä määrin
kuin uskomme sen olevan välttämätöntä lain noudattamiseksi, kuten vastauksena haasteeseen
tai oikeuden määräykseen, puolustaaksemme oikeusvaadetta tai määrittääksemme tai
suojataksemme laillisia oikeuksiamme tai muuten sovellettavan lain mukaisesti. Sitoudumme
tarkistamaan kaikkien sellaisten haasteiden tai oikeuden määräysten laillisuuden, jotka koskevat
tietojen luovuttamista, ja kiistämään haasteen tai oikeuden määräyksen, jos huolellisen arvioinnin
jälkeen tulemme siihen lopputulokseen, että tämä on perusteltua, ja etsimme
väliaikaistoimenpiteitä pidättääksemme haasteen tai oikeuden määräyksen vaikutukset siihen
asti, kunnes tuomioistuin on päättänyt aiheellisuudesta, emmekä luovuta pyydettyjä
henkilötietoja, ennen kuin sovellettavien määrättyjen menettelyjen mukaan olemme velvollisia
niin tekemään, ja tarjoamme sallitun vähimmäismäärän tietoja vastatessamme haasteeseen tai
oikeuden määräykseen perustuen haasteen tai oikeuden määräyksen kohtuulliseen tulkintaan.
Jaetut tiedot riippuvat siitä, mitä haasteella tai oikeuden määräyksellä haetaan.
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Voimme jakaa hallussamme olevia henkilötietoja siinä tapauksessa, että uskomme sen olevan
välttämätöntä tai soveliasta rikollisen toiminnan, loukkaantumisen, omaisuusvahingon tai
fyysisen vahingon estämiseksi. Jaetut henkilötiedot riippuvat olosuhteista.
Voimme siirtää tietojasi etumme perijälle, joihin voivat kuulua muun muassa kolmannet
osapuolet niihin kuitenkaan rajoittumatta yrityskaupan, myynnin, omaisuuden myynnin,
fuusioitumisen tai konkurssin yhteydessä. Tietojasi tämän jälkeen koskevat käytännöt ovat
siirronsaajan määritettävissä, ellei laki sitä kiellä. Siirretyt henkilötiedot koostuvat edellä
kuvatun kaltaisesti kerätyistä henkilötiedoista.
Kolmas osapuoli, jolle jaamme tietojasi, tarjoaa tiedoille saman tai vastaavan suojan kuin
käytännössä on määritelty ja Applen sovellusohjeet edellyttävät.

Missä säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi
Säilytämme sinulta keräämiämme tietoja AWS-palvelun tarjoamilla palvelimilla Yhdysvalloissa ja
Euroopan unionissa (EU). Testaustarkoituksia varten sinulta keräämiämme tietoja voidaan
säilyttää lisäksi työntekijöidemme käyttämillä työpöytätietokoneilla ja kannettavilla
tietokoneilla Yhdysvalloissa. Euroopan talousalueella (ETA), Yhdistyneessä kuningaskunnassa
(UK) ja Sveitsissä sinulta keräämiämme tietoja voidaan siirtää ETA:n, UK:n ja Sveitsin
ulkopuolelle ja säilyttää niiden ulkopuolella, sillä osa toiminnastamme ja palvelimistamme
sijaitsee Yhdysvalloissa. Sitoudumme vakiosopimuslausekkeisiin siirtääksemme tietojasi ETA:n,
UK:n ja Sveitsin ulkopuolelle. Olemme vetäytyneet EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield järjestelystä sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelystä, jonka Yhdysvaltojen
kauppaministeriö on määrittänyt koskemaan ETA:sta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin siirrettävien
henkilötietojen keräystä, käyttöä ja säilyttämistä. Noudatamme edelleen Privacy Shield järjestelyn periaatteita niiden henkilötietojen osalta, jotka olemme saaneet osallistuessamme
Privacy Shield -järjestelyihin. Voit lukea lisää Privacy Shield -ohjelmasta osoitteesta
https:// www.privacyshield.gov/.

Miten kauan säilytämme henkilötietojasi
Voimme säilyttää tietojasi niin kauan kuin on tarpeen lain mukaan. Jos mikään lain vaatimus ei
ole ristiriidassa sen kanssa, säilytämme niitä vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä palveluiden
suorittamista varten. Voimme myös säilyttää tietojasi kohtuullisen ajan.
Esimerkiksi Yhdysvaltojen lain ollessa voimassa ja niin edellyttäessä säilytämme suojattuja
terveystietoja 7,5 vuotta tai lain muuten edellyttämällä tai sallimalla tavalla, ja kun alan
rakennetta ja kliinisten tutkimusraporttien sisältöä koskevat International Conference on
Harmonization Guidelines -ohjeet ovat voimassa, kliinisiä tutkimustietoja säilytetään 25 vuoden
ajan palveluiden päättymisestä lukien tai pidempään, jos paikallinen laki niin edellyttää.

Mistä meidät löytää sosiaalisessa mediassa ja evästeet
Olemme Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Kun käyt sosiaalisen median sivuillamme,
voit hallita sellaisten evästeiden asetuksia, jotka eivät ole välttämättömiä pyytämiesi
palveluiden tarjoamisen kannalta. Eväste on pieni tiedosto, joka asetetaan laitteeseesi ja joka
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mahdollistaa www.datacubed.com-verkkosivuston ominaisuudet ja toiminnot. Datacubed
Health -evästekäytännössä selitämme, mitä evästeet ovat, miten käytämme evästeitä ja miten
voit hallita evästeitä. Lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä pyytämiesi
palveluiden kannalta, mikään eväste ei jää laitteellesi, emmekä säilytä mitään evästeistä
kerättyjä tietoja lain sallimaa aikaa pidempään.

Tietojasi koskevat oikeutesi
Sinulla on oikeus:
•

tietää, keräämmekö, käytämmekö tai jaammeko tietojasi, ja pyytää pääsyä näihin
tietoihin
• pyytää, että korjaamme tietojasi, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia
• pyytää meitä poistamaan tietosi, jos
o tietosi eivät ole enää välttämättömiä niihin tarkoituksiin, joita varten niitä
kerättiin, käytettiin tai jaettiin
o perut suostumuksesi, johon keräys, käyttö tai jakaminen perustui
o vastustat keräystä, käyttöä tai jakamista eikä keräyksen, käytön tai jakamisen
jatkamiselle ole mitään painavampaa oikeutettua etua
o vastustat tietojesi keräystä, käyttöä tai jakamista suoramarkkinointitarkoituksiin
o tietojasi on kerätty, käytetty tai jaettu laittomasti
o tietojasi on poistettava laillisen velvoitteen noudattamiseksi
o tietojasi kerättiin verkkopalveluiden tarjoamiseksi lapsille
• saada meiltä tietojesi keräämistä, käyttöä tai jakamista koskeva rajoitus, jos
o kiistät tietojesi paikkansapitävyyden
o olet vastustanut keräystä, käyttöä tai jakamista oikeutetun edun perusteella ja
harkitsemme, onko meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu sinun
etuasi painavampi peruste
o keräys, käyttö tai jakaminen on laitonta ja vastustat poistoa ja pyydät, että
käyttöä rajoitetaan sen sijasta
o emme enää tarvitse tietojasi, mutta sinä tarvitset tietojasi oikeusvaateen
määrittämistä, käyttöä tai puolustamista varten
• voida ottaa meille antamasi tiedot ja siirtää kyseiset tiedot toiseen organisaatioon, jossa
kyseisten tietojen keräys, käyttö tai jakaminen tehdään automaattisesti ja perustuu
suostumukseesi tai sopimuksen täyttämiseen
• vastustaa keräystä, käyttöä tai jakamista oikeutetun edun tarkoitusten, oikeustehtävän
suorittamisen, suoramarkkinoinnin ja tieteellisen/historiallisen tutkimuksen ja tilastojen
perusteella
• olla pelkästään automaattiseen käsittelyyn (mukaan lukien profilointi) perustuvan
päätöksen kohteena, kun se aiheuttaa sinua koskevia oikeudellisia vaikutuksia tai
vaikuttaa sinuun jollakin vastaavalla tavalla
• tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
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Miten käytät oikeuksiasi
Voit tarkastella, korjata tai poistaa tilitietojasi tai perua tilisi milloin tahansa lähettämällä meille
sähköpostia osoitteeseen legal@datacubed.com. Huomaa, että joissakin tapauksissa voimme
säilyttää tiettyjä sinua koskevia tietoja lain edellyttämällä tavalla.

Sovellettava laki
Käytäntöön sovelletaan EU:n lakeja.

Muutokset käytäntöön
Käytäntö on voimassa edellä ilmoitetusta voimaanastumispäivästä alkaen. Voimme muuttaa
käytäntöä ajoittain, joten muista tarkistaa se säännöllisesti. Julkaisemme käytäntöön tehdyt
muutokset sivustossamme osoitteessa www.datacubed.com.

Datacubed Health
Käyttöehdot loppukäyttäjälle
Voimaanastumispäivä: 1. huhtikuuta 2022
Tämän sovelluksen ja sen mukana toimitetut tai tarjotut tietoaineistot, palvelut, tiedot,
työkalut, toiminnot, päivitykset ja vastaavat materiaalit (yhdessä "palvelu") toimitamme me
sillä ehdolla, että hyväksyt näissä käyttöehdoissa ("sopimus") määritetyt ehdot ja noudatat
niitä. Luomalla tilin palvelun käyttämistä varten, käyttämällä palvelua tai muuten solmimalla
tämän sopimuksen muodostat sitovan sopimuksen kanssamme.
Voimme korjata tai päivittää tätä sopimusta julkaisemalla korjatun version palvelun kautta ja
ilmoittamalla sinulle korjauksista. Palvelun käyttö tämän sopimuksen päivittämisen jälkeen
(tai muu hyväksyntämenetelmä) katsotaan päivitetyn sopimuksen hyväksynnäksi. Jos et
hyväksy muutoksia, sinun pitää lopettaa palvelun käyttö.

Sisällytetyt ehdot
Seuraavat lisäehdot sisällytetään tähän sopimukseen ikään kuin ne annettaisiin täysin tiedoksi
tässä tekstissä:
1. Tietosuojakäytäntö
2. Lasten tietosuojakäytäntö
3. Evästekäytäntö
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Keitä me olemme
Olemme Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed Health. Meihin voi ottaa yhteyttä osoitteeseen
legal@datacubed.com.
"Me", "meitä" ja "meidän" tarkoittaa Datacubed Health -yhtiötä. "Kolmas osapuoli" tarkoittaa
muita kuin sinua tai meitä.

Kuka sinä olet
Sopimuksessa "sinulla" tarkoitetaan sinua:
•
•
•

asiakkaana – Datacubed Health -yhtiötä käyttävän yrityksen työntekijänä tai edustajana
asiakasosallistujana – yrityksen hankkimana henkilönä, joka osallistuu Datacubed Health yhtiön yrityksen puolesta suorittamaan tutkimukseen
Datacubed Health -osallistujana – henkilönä, joka osallistuu Datacubed Health -yhtiön
omasta puolestaan suorittamaan tutkimukseen.

Tietojen kerääminen ja käyttö
Suorittamiemme tutkimusten, potilaiden sitouttamishankkeiden tai projektien ("tutkimukset")
yhteydessä keräämme tietoja asiakkaalta ja Datacubed Health -osallistujilta. Lisäksi keräämme
tietoja tarjotaksemme palveluita ja vastataksemme asiakaspalvelu- ja teknisen tuen
yhteydenottoihin ja pyyntöihin.

Lisenssi
Niin kauan kuin noudatat tämän sopimuksen ja kaikkien sen sisältämien asiakirjojen ehtoja,
myönnämme sinulle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-määritettävän, ei-siirrettävän, eialilisensoitavan, ei-kaupallisen ja ei-yksinomaisen lisenssin palvelun käyttämiseen ja
tarkasteluun vain tietokonelaitteellasi. Mitään oikeuksia, joita ei nimenomaisesti mainita, ei
myönnetä.

Vastuuvapauslausekkeet
Palvelu voi sallia käyttäjille sellaisen sisällön ja materiaalin julkaisemisen, jota emme tarkista,
hallitse tai tue. Hyväksyt, ettemme ole vastuussa mistään sisällöstä, neuvoista tai muista
materiaaleista, joita esiintyy palvelussa tai sen kautta.
Palvelu ei ole lääkinnällinen tuote tai lääkinnällinen hoito, eikä se anna mitään lääketieteellisiä
palveluita. Ymmärrät ja hyväksyt, että emme ole terveydenhuollon tarjoajasi ja että emme ole
sinulle vastuussa mistään terveyteesi, turvallisuuteesi tai hyvinvointiisi liittyvästä hoidosta.
Sinun tulee aina keskustella oman terveydenhuollon ammattilaisesi kanssa suoraan tietyistä
lääketieteellisistä tiloista tai ongelmista.
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Jos uskot, että sinulla on lääketieteellinen hätätilanne, soita välittömästi lääkärillesi tai
Yhdysvalloissa numeroon 911 tai Euroopan unionissa numeroon 112.
Pyrimme kohtuullisin pyrkimyksin varmistamaan, että palvelu pysyy yleisesti käytettävissä,
mutta emme esitä tai takaa, että palvelun käyttö olisi virheetöntä tai keskeytyksetöntä tai ettei
siinä olisi vikoja, emmekä takaa, että käyttäjät pääsevät palveluun tai sen ominaisuuksiin tai
pystyvät käyttämään sitä aina.
Pidätämme oikeuden milloin tahansa ja ajoittain muokata tai lopettaa tilapäisesti tai pysyvästi
palvelun tai sen minkä tahansa osan ilmoittamalla siitä etukäteen tai ilman ilmoitusta.
Palvelu voi sisältää typografisia virheitä tai epätarkkuuksia, eikä se välttämättä ole täydellinen
tai ajan tasalla. Pidätämme oikeuden korjata tällaiset virheet, epätarkkuudet tai puutteet ja
muuttaa tai päivittää tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
Palvelun käyttö voi aiheuttaa sinulle datamaksuja palveluntarjoajaltasi.

Kelpoisuus
Palvelun jotkin osat tai koko palvelu ei välttämättä ole yleisesti käytettävissä, ja voimme asettaa
ajoittain kelpoisuussääntöjä. Pidätämme oikeuden korjata näitä kelpoisuusvaatimuksia ajoittain
tai poistaa ne.

Menettelyohje
Palvelun käyttösi edellytyksenä on tämän sopimuksen ehtojen noudattaminen, mukaan lukien
mutta ei pelkästään tämä menettelyohje.
Hyväksyt, ettet saa rikkoa mitään sovellettavaa lakia tai säännöstä palvelun käytön yhteydessä.
Hyväksyt, ettet saa jakaa, ladata, tuoda saataville tai muulla tavoin julkaista palvelun kautta
mitään suosituksia, tietoja, ideoita, kommentteja, kysymyksiä, huomautuksia, suunnitelmia,
ehdotuksia tai materiaaleja, jotka ovat sen kaltaisia ("esitykset") tai grafiikkoja, piirustuksia,
malleja, tekstiä, tietoa, ääntä, valokuvia, ohjelmistoja, musiikkia, ääniä, videoita, kommentteja,
viestejä tai vastaavia materiaaleja ("sisältö"), jotka:
1. ovat laittomia tai rohkaisevat muita osallistumaan mihinkään laittomaan
toimintaan;
2. sisältävät viruksen tai muita vastaavia ohjelmia tai ohjelmistoja, jotka voivat
vahingoittaa meidän tai jonkun muun tietokoneen toimintaa;
3. rikkovat minkä tahansa osapuolen oikeuksia tai loukkaavat minkä tahansa
osapuolen patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta
immateriaalioikeutta; tai
4. ovat kunniaa loukkaavia, halventavia, pornografisia, säädyttömiä, rivoja,
siveettömiä, sopimattomia, tietosuojaa tai julkisuutta koskevia oikeuksia
loukkaavia, herjaavia, häiritseviä, uhkaavia, kiusaavia tai muuten paheksuttavia.
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Sinun on pidettävä käyttäjänimesi ja salasanasi ja muut mahdolliset palveluun kirjautumiseen
tarvittavat tiedot luottamuksellisina ja salassa. Emme ole vastuussa muiden
valtuuttamattomasta pääsystä tiliisi tai profiiliisi.
Hyväksyt myös, ettet saa tehdä mitään seuraavista:
1. muokata, mukauttaa, kääntää, kopioida, takaisinmallintaa, purkaa tai hajottaa
osiin mitään palvelun osaa;
2. häiritä tai keskeyttää palvelun toimintaa, mukaan lukien minkään toisen henkilön
palvelun käytön rajoittaminen tai estäminen millään tietomurrolla tai
vääristämisellä;
3. siirtää tai tuoda saataville palvelun yhteydessä mitään palveluhyökkäystä,
virusta, matoa, troijalaista tai muuta haitallista koodia tai toimintaa;
4. yrittää tutkia, määrittää tai testata järjestelmän tai verkon haavoittuvuutta tai
murtaa suojaus- tai todennustoimenpiteitä ilman asianmukaista valtuutusta;
5. ryhtyä mihinkään toimiin, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa meidän
harkintamme mukaan kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen
infrastruktuurillemme;
6. kerätä palvelun muiden käyttäjien sähköpostiosoitteita tai muita yhteystietoja;
7. kerätä sisältöä palvelusta automaattisin keinoin;
8. lähettää, julkaista tai tuoda saataville virheellisiä, puutteellisia tai
harhaanjohtavia tietoja palveluun tai muuten antaa sellaisia tietoja meille;
9. rekisteröidä enempää kuin yhden käyttäjätilin; tai
10. esittää mitään muuta henkilöä tai yritystä.
Sinulla ei ole lisenssiä käyttää mitään palvelun sellaista osaa, joka ei ole julkinen, etkä saa
yrittää ohittaa mitään palvelussa olevia suojauskeinoja.
Huolimatta edellä esitetyistä menettelyohjeista rajoittamaton oikeutemme lopettaa pääsysi
palveluun ei rajoitu näiden menettelyohjeiden rikkomukseen.

Meille lähetetty tai saataville tuotu sisältö
Sinulla ei ole velvollisuutta lähettää meille mitään tai tuoda mitään sisältöä saataville palvelun
kautta. Jos kuitenkin päätät lähettää mitä tahansa sisältöä palveluun tai muuten tuoda
saataville mitä tahansa sisältöä palvelun kautta, käytämme kyseistä sisältöä
tietosuojakäytäntömme mukaisesti.
Jotta voisimme tehdä niin, myönnät meille tietosuojakäytännön rajoitusten mukaisesti
jatkuvan, peruuttamattoman, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, ei-yksinomaisen,
maailmanlaajuisen, täysin maksetun, rojaltivapaan oikeuden ja lisenssin sisällön jäljentämiseen,
käyttämiseen, muokkaamiseen, näyttämiseen, suorittamiseen, jakamiseen, kääntämiseen ja
johdannaisteosten luomiseen palvelun kautta ja siihen liittyen.
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Lähettämällä mitä tahansa sisältöä tai esityksiä meille hyväksyt, takaat ja esität, että: (a) sinulla
on valtuutus sisällön tai esitysten lähettämiseen meille; (b) sisällön tai esitysten tarjoaminen ei
riko mitään kolmannen osapuolen oikeuksia nyt tai tulevaisuudessa; (c) kaikki tällaiset esitykset
ja sisällöt ovat paikkansapitäviä ja todellisia; (d) et ole oikeutettu korvauksiin esityksistä tai
sisällöstä ja (h) et ole oikeutettu syyksilukemiseen esityksiin tai sisältöön liittyen.
Katso tietosuojakäytännöstä lisätietoa siitä, miten käytämme ja jaamme materiaalia ja tietoja,
joita saamme sinulta.
Hyväksyt, ettei meillä ole mitään velvoitetta ylläpitää palvelua tai mitään tietoja, materiaaleja,
esityksiä, sisältöä tai muuta aineistoa, jota lähetät, julkaiset tai tuot saataville palveluun tai
palvelussa. Pidätämme oikeuden pidättää, poistaa tai hävittää tällaiset materiaalit.

Palvelun kautta jaettu sisältö
Palvelu voi mahdollistaa sinulle tiettyjen tietojen jakamisen yleisön kanssa. On olemassa useita
tapoja, joilla voit hallita sitä, miten paljon tietoa yleisön kanssa jaetaan, ja pyrimme
noudattamaan sinulle annettujen vaihtoehtojen mukaisia ohjeitasi. Ymmärrät, että
merkitsemällä tietoja palvelun kautta jaettaviksi saatat paljastaa tiedot, jotka päätät jakaa.
Ymmärrät ja vahvistat, että olet täysin tietoinen ja vastuussa tällaisten materiaalien jakamisen
vaikutuksesta, ja hyväksyt, ettei meitä voida pitää vastuussa, ja vapautat meidät vastuusta ja
katsot meidät viattomiksi missä tahansa tuottamusvastuussa tai vahingoissa, jotka ovat
seurausta sellaisesta menettelytavasta.

Immateriaaliomaisuutemme
Omistamme grafiikkamme, logomme, nimemme, mallimme, sivuotsikkomme,
painikekuvakkeemme, käsialamme ja palvelunimemme, jotka ovat tavaramerkkejämme,
kauppanimiämme ja/tai mallisuojiamme. Palvelun "ulkoasu ja tuntu" (mukaan lukien
väriyhdistelmät, painikkeiden muodot, asettelu, muotoilu ja kaikki muut graafiset elementit)
ovat Yhdysvaltain tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä koskevien lakien suojaamia. Kaikki
tuotenimet, palveluiden nimet, tavaramerkit ja palvelumerkit ("merkit") ovat omaisuuttamme
tai omistajiensa omaisuutta. Et saa käyttää merkkejä tai tekijänoikeuksia mihinkään muihin kuin
tämän sopimuksen sallimiin tarkoituksiin.
Vahvistat, että palvelun tarjoamiseen käytettävä ohjelmisto ja kaikki ohjelmiston parannukset,
päivitykset, versiopäivitykset, korjaukset ja muokkaukset, kaikki tekijänoikeudet, patentit,
liikesalaisuudet tai tavaramerkit tai muut immateriaalioikeudet, jotka suojaavat ohjelmiston
mitä tahansa osaa (tai parannuksia, korjauksia tai muokkauksia) tai liittyvät niihin, ja kaikki
siihen liittyvät asiakirjat ovat ja tulevat olemaan meidän ja/tai lisenssinantajiemme
yksinomaista ja nimenomaista omaisuutta. Tämä sopimus ei siirrä oikeutta tai omistajuutta
sinulle, vaan antaa sinulle sen sijaan tässä määritetyt rajoitetut oikeudet.
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Palveluiden täytäntöönpano ja lopettaminen
Pidätämme oikeuden kieltää koko palvelu tai sen osa miltä tahansa käyttäjältä oman
harkintamme mukaisesti ja milloin tahansa.
Rajoittamatta edellä mainittua ja ottamatta vastaan mitään ylimääräisiä laillisia velvoitteita
käytäntömme on irtisanoa tekijänoikeuslain rikkojat sovellettavan lain mukaisesti. Kaikki
sisältöön, esityksiin tai muihin materiaaleihin liittyvät meille myöntämäsi oikeudet, mukaan
lukien muun muassa tekijänoikeuslisenssit, jäävät voimaan tämän sopimuksen irtisanomisen
jälkeen. Lisäksi lausuntosi, puolustuksesi ja hyvitysvelvoitteesi pysyvät voimassa tämän
sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

Linkit ja kolmannen osapuolen sisältö
Palvelu voi sisältää linkkejä. Tällaiset linkit annetaan vain tietotarkoituksiin, emmekä me tue
mitään verkkosivustoa tai palveluita niihin linkittämällä.
Palvelu voi sisältää artikkeleita, tekstiä, kuvia, videoita, ääntä, dataa, tietoja ja muita vastaavia
materiaaleja, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. Emme tue mitään kolmannen
osapuolen sisältöä, jota palvelussa voi esiintyä tai joka voi olla peräisin palvelussa mahdollisesti
esiintyvästä sisällöstä, vaikka antaisimme siitä yhteenvetoja, keräisimme,
uudelleenmuotoilisimme tai muuten muokkaisimme sitä.

Vastuuvapauslausekkeet ja vastuunrajoitus
LUKUUN OTTAMATTA TILANTEITA, JOISSA LAKI EI SITÄ SALLI, HYVÄKSYT JA VAHVISTAT, ETTÄ
PALVELU TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA" ILMAN
MITÄÄN NIMENOMAISTA, EPÄSUORAA TAI LAKISÄÄTEISTÄ TAKUUTA TAI EHTOA. ME,
EMOYHTIÖMME, TYTÄRYHTIÖMME, SISARYHTIÖMME, TOIMIHENKILÖMME, JOHTAJAMME,
OSAKKAAMME, JÄSENEMME, ESIMIEHEMME, TYÖNTEKIJÄMME JA TOIMITTAJAMME
NIMENOMAISESTI KIELTÄYDYMME MAHDOLLISISTA OMISTAJUUTTA, PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ,
SOVELTUVUUTTA, SOVELLETTAVUUTTA, KAUPATTAVUUTTA, SUORITUSKYKYÄ, TIETTYYN
TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA TAI LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVISTA TAKUISTA JA
KAIKISTA MUISTA TAKUISTA. MITKÄÄN (SUULLISET TAI KIRJALLISET) NEUVOT TAI TIEDOT, JOITA
OLET SAANUT MEILTÄ, EIVÄT MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA.
PALVELUN KÄYTTÖ TAPAHTUU YKSIN OMALLA VASTUULLASI. ME EMME TAKAA,
ETTÄ PÄÄSET PALVELUUN TAI ETTÄ VOIT KÄYTTÄÄ SITÄ VALITSEMINASI AIKOINA TAI
VALITSEMISSASI PAIKOISSA TAI ETTÄ PALVELU OLISI KESKEYTYMÄTÖN TAI VIRHEETÖN,
ETTÄ VIAT KORJATTAISIIN, ETTÄ TIETOJEN SIIRTO TAI SÄILYTYS OLISI TURVALLISTA TAI ETTÄ
PALVELU EI SISÄLTÄISI EPÄTARKKUUKSIA, VÄÄRIÄ TIETOJA, VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA
TIETOJA TAI OSIA.
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LAAJIMMASSA LAIN SALLIMASSA MERKITYKSESSÄ JA LUKUUN OTTAMATTA LAIN KIELTÄMIÄ
TILANTEITA, ME, EMOYHTIÖMME, TYTÄRYHTIÖMME, SISARYHTIÖMME, TOIMIHENKILÖMME,
JOHTAJAMME, OSAKKAAMME, JÄSENEMME, ESIMIEHEMME, TYÖNTEKIJÄMME TAI
TOIMITTAJAMME (YHDESSÄ "LIITTYVÄT OSAPUOLET") EMME MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE
VASTUUSSA SINULLE PALVELUN PERUSTEELLA TAI SIIHEN LIITTYEN, PERUSTUI ASIA SITTEN
SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI),
SEURAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN, EMMEKÄ OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI
VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SUORAT, EPÄSUORAT, SATUNNAISET,
VÄLILLISET TAI ERITYISET VAHINGOT, JOTKA OVAT SEURAUSTA PALVELUUN PÄÄSYSTÄ TAI SEN
KÄYTÖSTÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN MILLÄÄN TAVALLA, VAIKKA MEILLE JA/TAI LIITTYVILLE
OSAPUOLILLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.
ASIAKASOSALLISTUJIEN AINOAT OIKEUSKEINOT KOSKEVAT TUTKIMUSTEN TOIMEKSIANTAJIA –
ASIAKKAITA – JA ASIAKKAAT OVAT VASTUUSSA PALVELUN KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA
TUOTTAMUSVASTUISTA TUTKIMUSTEN AIKANA. KOSKA ASIAKAS HANKKII
ASIAKASOSALLISTUJAN TIETOISEN SUOSTUMUKSEN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEEN,
ASIAKASOSALLISTUJIEN TULISI LUKEA ASIAKKAAN TAKUIDEN JA VASTUUNRAJOITUSTEN EHDOT
TÄSTÄ TIETOISESTA SUOSTUMUKSESTA.
HUOLIMATTA EDELLÄ OLEVASTA, SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ TUOMIOISTUIN TOTEAA EDELLÄ
OLEVAT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMIKSI, HYVÄKSYT,
ETTEMME ME TAI LIITTYVÄT OSAPUOLET OLE VASTUUSSA (1) MISTÄÄN YLI 500,00 USD:N
VAHINGOISTA TAI (2) MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSELLISISTA,
ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI KÄYTÖN MENETYKSESTÄ, MENETETYISTÄ
TUOTOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA TAI TIEDOISTA SINULLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE
OSAPUOLELLE PALVELUN KÄYTTÖSI SEURAUKSENA. TÄMÄ RAJOITUS ON VOIMASSA
OIKEUSVAATEESI PERUSTEESTA HUOLIMATTA JA HUOLIMATTA SIITÄ, EPÄONNISTUVATKO
TÄSSÄ ANNETUT RAJOITETUT OIKEUSKEINOT NIIDEN OLENNAISESSA TARKOITUKSESSA.
TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE MITÄÄN VAHINKOJA, JOTKA AIHEUTAMME TAHALLISESTI JA
TIETOISESTI TÄMÄN SOPIMUKSEN VASTAISESTI TAI LIITTYEN LAKIIN, JOSTA TÄSSÄ
SOPIMUKSESSA EI VOIDA SANOUTUA IRTI.
JOTKIN OSAVALTIOT, MUKAAN LUKIEN NEW JERSEY, EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI TIETTYJÄ
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA JA RAJOITUKSIA, JA TÄLLAISET VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET TAI
RAJOITUKSET OVAT PÄTEMÄTTÖMIÄ SILTÄ OSIN KUIN NE ON KIELLETTY.

Vahingonkorvaukset
Suostut puolustamaan, vapauttamaan meidät vastuusta ja katsomaan meidät ja toimittajamme,
tytäryhtiömme, lisenssinantajamme ja lisenssinsaajamme sekä kaikki edellä mainittujen
toimihenkilöt, johtajat, osakkaat, jäsenet, työntekijät ja edustajat syyttömiksi liittyen kaikkiin
syytöksiin, tuomioihin, määräyksiin, menetyksiin, vastuisiin, kustannuksiin ja kuluihin, mukaan
lukien muun muassa kohtuulliset asianajajan palkkiot, asiantuntijatodistajien palkkiot ja
oikeudenkäyntikulut, jotka ovat seurausta (a) palvelun kautta lähettämistäsi, julkaisemistasi tai
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siirtämistäsi esityksistä tai sisällöistä, (b) palvelun käytöstäsi, (c) sopimuksen rikkomisestasi tai
väitetystä rikkomisestasi ja (d) mistä tahansa menettelystä, toiminnasta tai toimesta, joka on
laitonta minkä tahansa valtion tai liittovaltion lain tai tapaoikeuden mukaan tai joka rikkoo
minkä tahansa henkilön tai entiteetin oikeuksia, kun ne liittyvät palvelun käyttöön, johtuvat
siitä tai kun palvelun käyttö millä tahansa tavalla on mahdollistanut ne.

Kiistat, sovellettava laki ja lainkäyttövalta
Lukuun ottamatta sovellettavan lain rajoituksia hyväksyt, että mikä tahansa oikeusvaade tai
kiista, joka on seurausta tarjoamastamme palvelusta tai liittyy siihen millään tavalla, ratkaistaan
vain ja yksinomaan sitovalla välimiesmenettelyllä tuomioistuimen sijaan, paitsi että voit
puolustaa oikeusvaateitasi vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa, jos
oikeusvaateesi on siihen soveltuva. Federal Arbitration Act -lakia ja liittovaltion
välimiesmenettelyä koskevaa lakia sovelletaan tähän sopimukseen. New Yorkin osavaltion
lakeja sovelletaan tähän sopimukseen ja niitä käytetään missä tahansa välimiesmenettelyssä.
Välimiesmenettelyssä ei ole tuomaria tai valamiehistöä, ja tuomioistuimen tarkastuksia
välimiesmenettelyn tuomiosta on rajoitettu. Välimies voi kuitenkin tuomita yksilöllisin perustein
samat vahingot ja korvaukset kuin tuomioistuinkin (mukaan lukien kieltotuomio- ja
vahvistuskorvaukset tai lakisääteiset vahingot), ja sen on noudatettava tämän sopimuksen
ehtoja samoin kuin tuomioistuin tekisi.
Välimiesmenettelyn käynnistämiseksi sinun pitää lähettää kirje, jossa pyydät
välimiesmenettelyä ja kuvaat oikeusvaateesi, seuraavaan osoitteeseen: 384 Bridge Street;
4th floor, Brooklyn, NY 11201 USA.
Tämän sopimuksen piiriin kuuluvan välimiesmenettelyn suorittaa American Arbitration
Association (AAA) omien kulloinkin voimassa olevien sääntöjensä mukaisesti, ja se suoritetaan
New Yorkissa, New Yorkin osavaltiossa. Kaikkien hakemus-, hallinto- ja välimieskulujen
maksaminen on AAA:n sääntöjen alaista.
Sinä ja me hyväksymme, että kaikki kiistan ratkaisuun liittyvät menettelyt hoidetaan vain
yksilöllisin perustein eikä ryhmäkanteena. Jos mistä tahansa syystä oikeusvaade etenee
tuomioistuimeen välimiesmenettelyn sijasta, sinä ja me hyväksymme, että osapuolet ovat
luopuneet kaikista oikeuksista valamiesoikeuteen.
Huolimatta edellä esitetystä hyväksyt, että voimme nostaa kanteen tuomioistuimessa
vaatiaksemme loukkaukseen tai muuhun immateriaaliomaisuuden tai muiden
omistusoikeuksien väärinkäyttöön liittyviä oikeuksia.
Siltä osin kuin välimiesmenettelyä ei sovelleta hyväksyt, että voit käynnistää minkä tahansa
välillämme olevan kiistan, joka on seurausta palveluista tai liittyy niihin, vain New Yorkissa, New
Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa osavaltio- tai liittotuomioistuimessa. LUOVUT TÄTEN
OIKEUDESTASI VASTUSTAA TÄTÄ OIKEUSPAIKKAA SOPIMATTOMANA TAI EI-ASIANMUKAISENA
JA HYVÄKSYT, ETTÄ YKSINOMAINEN TUOMIOVALTA JA OIKEUSPAIKKA ON NEW YORKISSA.
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Yleistä
Ositettavuus. Jos mikä tahansa tämän sopimuksen ehto katsotaan mistä tahansa syystä
laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseiselle ehdolle annetaan sen
suurin täytäntöönpanokelpoinen vaikutuksensa tai se katsotaan ositettavaksi tästä
sopimuksesta eikä se vaikuta muiden ehtojen kelpoisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
Ei kumppanuutta. Hyväksyt, ettei sinun ja meidän välillämme ole tämän sopimuksen tai
palvelun käyttösi perusteella mitään yhteishanketta, kumppanuutta, työsuhdetta tai
edustussuhdetta.
Luovutus. Saatamme luovuttaa tämän sopimuksen mukaiset oikeutemme kokonaan tai osittain
mille tahansa henkilölle tai entiteetille milloin tahansa suostumuksellasi tai ilman sitä. Sinä et
voi luovuttaa sopimusta ilman meiltä ennakkoon saamaasi kirjallista suostumusta, ja mikä
tahansa tekemäsi valtuuttamaton luovutus on olematon ja pätemätön.
Asianajajan palkkiot. Siinä tapauksessa, että nostamme minkä tahansa kanteen tähän
sopimukseen liittyen, kyseisen oikeudenkäynnin voittava osapuoli on oikeutettu perimään
toiselta osapuolelta kaikki kohtuulliset kustannukset, asianajajan palkkiot ja muut kustannukset,
jotka ovat syntyneet voittavan osapuolen toimesta oikeudenkäynnin aikana.
Ei luopumista. Jos epäonnistumme tämän sopimuksen minkä tahansa ehdon
täytäntöönpanossa, sitä ei pidä millään tavalla tulkita kyseisestä ehdosta luopumiseksi nyt tai
tulevaisuudessa, eikä se vaikuta millään tavalla minkään osapuolen oikeuteen toimeenpanna
jokaista sellaista ehtoa myöhemmin. Jos luovumme nimenomaisesti mistä tahansa tämän
sopimuksen ehdosta, edellytyksestä tai vaatimuksesta, se ei merkitse luopumista mistään
myöhemmästä velvoitteesta noudattaa kyseistä ehtoa, edellytystä tai vaatimusta.
Ilmoitukset. Kaikki antamasi tai tämän sopimuksen mukaisesti vaaditut ilmoitukset tulee antaa
kirjallisina ja lähettää osoitteeseen: legal@datacubed.com.
Kohtuulliset oikeuskeinot. Hyväksyt täten, että meille aiheutuu korvaamaton vahinko, jos
tämän sopimuksen ehtoja ei nimenomaisesti täytäntöönpanna, ja siksi hyväksyt, että meillä on
oikeus ilman takuuta, muuta vakuutta tai vahinkoja koskevia todisteita asianmukaisiin
kohtuullisiin oikeuskeinoihin tämän sopimuksen rikkomuksista sellaisten muiden
oikeuskeinojen lisäksi, joita käytössämme saattaa olla muuten sovellettavien lakien mukaisesti.
Koko sopimus. Tämä sopimus, mukaan lukien siihen viitteenä nimenomaisesti sisältyvät
asiakirjat, muodostavat palvelua koskevan koko sopimuksen sinun ja meidän välillämme, ja se
korvaa kaiken aiemman tai samanaikaisen sinun ja meidän välillämme käydyn viestinnän, oli se
sitten sähköistä, suullista tai kirjallista.
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iOS-käyttöistä ohjelmistoa koskevat lisäehdot
Jos käytät palvelua iOS-käyttöliittymää käyttävän ohjelmiston kautta, seuraavat lisäehdot
pätevät:
1. Vahvistat, että nämä käyttöehdot ovat voimassa vain sinun ja meidän
välillämme, eivät Apple, Inc. -yhtiön (“Apple”). Me – ei Apple – olemme yksin
vastuussa iOS-sovelluksesta ja sen sisältämistä palveluista ja materiaaleista.
2. iOS-sovelluksen käyttösi on Applen kulloinkin voimassa olevissa App Storen
käyttöehdoissa määritettyjen käyttöehtojen alaista.
3. Hyväksyt, ettei Applella ole mitään velvollisuutta tai velvoitetta tarjota tukea tai
huoltopalveluita iOS-sovelluksellemme.
4. Laajimmassa lain sallimassa merkityksessä Applella ei ole mitään
takuuvelvoitetta iOS-sovellukseemme liittyen.
5. Hyväksyt, että me – ei Apple – olemme vastuussa mistä tahansa sinun tai
kolmannen osapuolen oikeusvaateista, jotka liittyvät iOS-sovellukseemme tai
sinun iOS-sovelluksemme omistukseesi ja/tai käyttöösi, mukaan lukien muun
muassa: (i) tuotevastuuta koskevat oikeusvaateet; (ii) mitkä tahansa
oikeusvaateet jotka koskevat sitä, että sovellus ei ole jonkin sovellettavan lain tai
säännöksen vaatimuksen mukainen; ja (iii) oikeusvaateet, jotka perustuvat
kuluttajansuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön.
6. Hyväksyt, ettei Apple ole vastuussa mistään sellaisen kolmannen osapuolen
immateriaaliomaisuuden loukkaamisväitteen tutkimisesta, puolustamisesta,
selvittelystä ja vapauttamisesta, joka koskee iOS-sovellustamme tai sinun iOSsovelluksemme omistustasi ja käyttöäsi.
7. Suostut noudattamaan kaikkia sovellettavia kolmannen osapuolen
sopimusehtoja, kun käytät iOS-sovellustamme, kuten mobiiliverkko-operaattorisi
ehtoja.
8. Osapuolet hyväksyvät, että Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat iOS-sovellustamme
koskevien käyttöehtojen kolmannen osapuolen edunsaajia. Kun hyväksyt
käyttöehdot, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeus)
täytäntöönpanna sopimus sinua vastaan kolmannen osapuolen edunsaajana.
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Datacubed Health
Lasten tietosuojakäytäntö
Voimaanastuminen: 1. huhtikuuta 2022
Johdanto
Datacubed Health välittää lasten tietosuojasta. Tämä lasten tietosuojakäytäntö (käytäntö)
kertoo, miten voimme kerätä, käyttää ja jakaa lasten henkilötietoja. Se koskee
verkkosivustoamme, palveluitamme, tietoa, työkaluja, toimintoja, päivityksiä ja vastaavia
materiaaleja (yhdessä palvelut). Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää käytännöstä, ota meihin
yhteyttä osoitteeseen legal@datacubed.com.

Sisällytetyt ehdot
Seuraavat lisäehdot sisällytetään käytäntöön ikään kuin ne annettaisiin täysin tiedoksi tässä
tekstissä:
•
•
•

Käyttöehdot loppukäyttäjälle
Tietosuojakäytäntö
Evästekäytäntö

Keitä me olemme
Olemme Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed Health. Meihin voi ottaa yhteyttä osoitteeseen
legal@datacubed.com ja
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
Datacubed Health on uraauurtava teknologiayhtiö, joka tekee paremmasta tieteestä ja
terveemmistä yhteisöistä todellisuutta. Käytämme yksilöllisiä ratkaisuja, mukaan lukien
älypuhelinsovellukset, puettavat, kotona käytettävät ja ympäristöanturit, tietojen keräämiseen
ollaksemme potilaiden kanssa etäyhteydessä ja virtuaalisia kliinisiä tutkimuksia varten.
Yritysten, terveydenhuolto-organisaatioiden ("kliiniset tutkimukset") ja koulutuslaitosten
("akateemiset tutkimukset") puolesta suorittamiemme tutkimusten, potilaiden
sitouttamishankkeiden tai projektien ("tutkimukset") yhteydessä keräämme joskus tietoja alle
18-vuotiailta lapsilta tai heidän vanhemmiltaan tai huoltajiltaan ("huoltajat") lapsista ja/tai alle
18-vuotiaista potilaista.
"Me", "meitä" ja "meidän" tarkoittaa Datacubed Health -yhtiötä. "Kolmas osapuoli" tarkoittaa
muita kuin sinua tai meitä.
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Olemme asiakasosallistujien meille antamien henkilötietojen käsittelijä. Olemme Datacubed
Health -osallistujien meille antamien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Kuka sinä olet
Käytännössä "sinulla" tarkoitetaan sinua:
• Asiakkaana – Datacubed Health -yhtiötä käyttävän yrityksen työntekijänä tai edustajana
• Asiakasosallistujana – yrityksen hankkimana henkilönä, joka osallistuu Datacubed Health
-yhtiön yrityksen puolesta suorittamaan tutkimukseen ja joka voi olla alle 18 vuoden
ikäinen lapsi
• Datacubed Health -osallistujana – henkilönä, joka osallistuu Datacubed Health -yhtiön
omasta puolestaan suorittamaan tutkimukseen ja joka voi olla alle 18 vuoden
ikäinen lapsi.

Lasten tietojen keräämisen oikeudellinen perusta
•
•
•

Asiakas hankkii huoltajan suostumuksen lapselle osallistus kliiniseen tutkimukseen.
Alle 18 vuoden ikäisiltä lapsilta ei kerätä henkilötietoja ilman huoltajan suostumusta,
paitsi erityisissä, rajoitetuissa tapauksissa.
Tutkimuksiin liittyen suoritettu käsittely suostumuksen laillisen perusteen mukaisesti
on:
o Henkilötietojen keräämistä asiakasosallistujilta ja Datacubed Health osallistujilta ja
o Henkilötietojen keräämistä ja käyttöä palveluiden tarjoamista varten.

Mitä tietoja keräämme lapsista ja miksi?
Voidaksemme tarjota palveluita saatamme kerätä tietoja lapsista heidän huoltajiltaan, tai
saatamme kerätä henkilötietoja suoraan lapsilta. Akateemisten tutkimusten suorittamista
varten saatamme kerätä asiakkaidemme puolesta lapsesta seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nimi
osoite
syntymäaika
syntymäpaikka
sähköpostiosoite
käyttäjänimi
tiedot toimistasi ja käytetyistä laitteista palveluissa
sijainti käytettäväksi aluerajaominaisuuksien kanssa tarvittaessa
puhelinlaitetiedot
bluetooth-laitetiedot
puhelimen yhteystiedot
matkapuhelimen metatiedot
tekstiviestien metatiedot
IP-osoite
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•
•
•
•
•
•

sosiaalisen median metatiedot.
demografiset tiedot (etnisyys, sukupuoli, pituus ja paino)
lääketieteellinen tila
lääkkeen annostusta ja/tai annostuksen muutosta koskevat tiedot
lääkkeen pistokohtaa ja pistopäivämäärää koskevat tiedot
kyselylomaketiedot Health, Economics and Outcomes Research (HEOR) tutkimusta varten.

Kliinisten tutkimusten suorittamista varten saatamme kerätä asiakkaidemme puolesta lapsesta
seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•

etunimi
sähköpostiosoite
tiedot toimistasi ja käytetyistä laitteista palveluissa
sijainti käytettäväksi geofencing-ominaisuuksien kanssa tarvittaessa lapsen tai huoltajan
IP-osoite
lääketieteellinen tila
lääkkeen annostusta ja/tai annostuksen muutosta koskevat tiedot
lääkkeen pistokohtaa ja pistopäivämäärää koskevat tiedot
kyselylomaketiedot Health, Economics and Outcomes Research (HEOR) -tietoja varten.

Huoltajat voivat pyytää meitä lopettamaan lapsensa henkilötietojen keräämisen lähettämällä
meille sähköpostia osoitteeseen legal@datacubed.com. Siinä tapauksessa asiakasosallistuja ja
Datacubed Health -osallistuja eivät kuitenkaan voi jatkaa osallistumistaan mihinkään
tutkimukseen, jota suoritamme asiakkaan tai itsemme puolesta. Jos huoltajat käskevät meitä
lopettamaan lapsen henkilötietojen keräämisen ja käyttämisen, meidän on estettävä
asiakasosallistujaa ja Datacubed Health -osallistujaa käyttämästä laitteitamme, jotta tietoja ei
kerättäisi.
Olemme Datacubed Health -osallistujan henkilötietojen rekisterinpitäjä, ja asiakas on
asiakasosallistujan henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tunnistetietoja (nimi, sähköpostiosoite,
käyttäjänimi, puhelimen laitetiedot, IP-osoite) ei jaeta asiakkaalle, tutkimuksen
toimeksiantajalle, ja vain me käsittelemme niitä voidaksemme mahdollistaa palvelut teknisesti.

Miten käytämme lasten tietoja
Käytämme lapsilta tai huoltajilta kerättyjä, lapsia koskevia henkilötietoja seuraaviin
tarkoituksiin:
•
•
•

tutkimusten suorittamiseen asiakkaidemme puolesta tai omasta puolestamme;
palveluiden tarjoamiseen;
asiakaspalvelun ja teknisen tuen ongelmiin ja pyyntöihin vastaamiseen.
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Akateemisten tutkimusten osalta voimme käyttää yhdistettyjä tai tunnisteettomia tietoja
lapsista tutkimus-, analyysi- tai vastaaviin tarkoituksiin parantaaksemme palveluita. Kun
teemme niin, poistamme nimet, sähköpostiosoitteet, yhteystiedot ja muut henkilökohtaiset
tunnisteet. Saatamme käyttää yhdistettyjä tai tunnisteettomia tietoja seuraavia tarkoituksia
varten akateemisissa tutkimuksissa:
•

suorittaaksemme tutkimuksia tai analyysejä, mukaan lukien asiakkaamme tutkimukset
ja analyysit;
ymmärtääksemme paremmin, miten laitteitamme käytetään; ja
parantaaksemme laitteitamme ja vastataksemme käyttäjien mieltymyksiin.

•
•

Jos sinä olet asiakasosallistuja, voimme käsitellä tietojasi vain asiakkaan kanssa solmitun
sopimuksen rajoissa. Jaamme asiakkaan eli tutkimuksen toimeksiantajan kanssa vain
pseudonymisoituja tietoja.
Käytämme asiakkailta keräämiämme tietoja vastataksemme tiedusteluihisi ja tarjotaksemme
palveluita sinulle.

Miten jaamme lasten tietoja
Emme myy lasten tietoja, eivätkä lapset voi tehdä henkilötiedoistaan julkisia palveluiden kautta.
Jaamme asiakasosallistujan henkilötietoja vain sille asiakkaalle, jonka puolesta keräämme
henkilötietoja, tarjotaksemme palveluita, suorittaaksemme tutkimuksia, noudattaaksemme
lakia ja suojellaksemme itseämme ja muita palveluiden käyttäjiä. Voimme esimerkiksi jakaa
lasten henkilötietoja seuraavilla tavoilla:
•

•

Palveluntarjoajat. Saatamme jakaa lapsilta keräämiämme tietoja palveluntuottajiemme
kanssa luottamuksellisesti, jotta he voivat tarjota meille ja sinulle palveluita ja
mahdollistaa palveluiden tarjoamisemme sekä tutkimusten suorittamisen:
o Amazon Web Services, Inc. (AWS) tarjoaa Yhdysvalloissa ja Saksassa palvelimet,
joilla säilytetään kaikki sinulta kerätyt henkilötiedot
o Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, joka sijaitsee Yhdysvalloissa, auttaa
meitä sähköpostiviestinnän hallinnassa
o Stefanini Group, joka sijaitsee Yhdysvalloissa, Belgiassa, Romaniassa, Kiinassa,
Puolassa ja Filippiineillä, auttaa meitä tukipyyntöjen hallinnassa
o Twilio, Inc., joka sijaitsee Saksassa ja Yhdysvalloissa, auttaa meitä lähettämään
ja vastaanottamaan tekstiviestejä ja tarjoaa videokonferenssipalveluita
o Splunk, Inc., joka sijaitsee Saksassa ja Yhdysvalloissa, ja Sisense, Ltd., joka
sijaitsee Saksassa ja Yhdysvalloissa, auttavat meitä analysoimaan ja tarjoavat
suorituskykyraportteja henkilötiedoista
Oikeudenkäynti. Voimme myös jakaa henkilötietoja valtion- ja/tai
lainvalvontaviranomaisten kanssa siinä määrin kuin uskomme sen olevan
välttämätöntä lain noudattamiseksi, kuten vastauksena haasteeseen tai oikeuden
määräykseen, puolustaaksemme oikeusvaadetta tai määrittääksemme tai
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•

•

•
•

suojataksemme laillisia oikeuksiamme tai muuten sovellettavan lain mukaisesti.
Sitoudumme tarkistamaan kaikkien sellaisten haasteiden tai oikeuden määräysten
laillisuuden, jotka koskevat tietojen luovuttamista ja kiistämään haasteen tai oikeuden
määräyksen, jos huolellisen arvioinnin jälkeen tulemme siihen lopputulokseen, että
tämä on perusteltua, ja etsimme väliaikaistoimenpiteitä pidättääksemme haasteen tai
oikeuden määräyksen vaikutukset siihen asti, kunnes tuomioistuin on päättänyt
aiheellisuudesta, emmekä luovuta pyydettyjä henkilötietoja, ennen kuin sovellettavien
määrättyjen menettelyjen mukaan olemme velvollisia niin tekemään, ja tarjoamme
sallitun vähimmäismäärän tietoja vastatessamme haasteeseen tai oikeuden
määräykseen perustuen haasteen tai oikeuden määräyksen kohtuulliseen tulkintaan.
Jaetut tiedot riippuvat siitä, mitä haasteella tai oikeuden määräyksellä haetaan.
Suojellaksemme itseämme ja muita. Voimme jakaa hallussamme olevia henkilötietoja
siinä tapauksessa, että uskomme sen olevan välttämätöntä tai soveliasta rikollisen
toiminnan, loukkaantumisen, omaisuusvahingon tai fyysisen vahingon estämiseksi.
Jaetut henkilötiedot riippuvat olosuhteista.
Yrityksen siirrot. Voimme siirtää tietojasi etumme perijälle, joihin voivat kuulua muun
muassa kolmannet osapuolet niihin kuitenkaan rajoittumatta yrityskaupan, myynnin,
omaisuuden myynnin, fuusioitumisen tai konkurssin yhteydessä. Tietojasi tämän
jälkeen koskevat käytännöt ovat siirronsaajan määritettävissä, ellei laki sitä kiellä.
Siirretyt henkilötiedot koostuvat edellä kuvatun kaltaisesti kerätyistä henkilötiedoista.
Huoltajien kanssa. Huoltajat voivat pyytää tietoa heidän lapsestaan keräämistämme
tiedoista ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen legal@datacubed.com.
Yhdistetyt ja tunnisteettomat tiedot. Akateemisia tutkimuksia varten voimme myös
käyttää ja jakaa yhdistettyjä ja tunnisteettomia tietoja kolmansien osapuolten kanssa.
Akateemisia tutkimuksia varten asiakkaat voivat saattaa tunnisteettomia tietoja
julkisesti saataville.

Missä säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi
Säilytämme sinulta keräämiämme tietoja AWS-palvelun tarjoamilla palvelimilla Yhdysvalloissa ja
Euroopan unionissa (EU). Testaustarkoituksia varten sinulta keräämiämme tietoja voidaan
säilyttää lisäksi työntekijöidemme käyttämillä työpöytätietokoneilla ja kannettavilla
tietokoneilla Yhdysvalloissa. Euroopan talousalueella (ETA), Yhdistyneessä kuningaskunnassa
(UK) ja Sveitsissä sinulta keräämiämme tietoja voidaan siirtää ETA:n, UK:n ja Sveitsin
ulkopuolelle ja säilyttää niiden ulkopuolella, sillä osa toiminnastamme ja palvelimistamme
sijaitsee Yhdysvalloissa. Sitoudumme vakiosopimuslausekkeisiin siirtääksemme tietojasi ETA:n,
UK:n ja Sveitsin ulkopuolelle. Olemme vetäytyneet EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield järjestelystä sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelystä, jonka Yhdysvaltojen
kauppaministeriö on määrittänyt koskemaan ETA:sta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin siirrettävien
henkilötietojen keräystä, käyttöä ja säilyttämistä. Noudatamme edelleen Privacy Shield järjestelyn periaatteita niiden henkilötietojen osalta, jotka olemme saaneet osallistuessamme
Privacy Shield -järjestelyihin. Voit lukea lisää Privacy Shield -ohjelmasta osoitteesta https://
www.privacyshield.gov/.
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Huoltajien oikeudet lasten tietojen tarkistamiseen, poistamiseen ja
käyttömme hallintaan
Huoltajilla on oikeus tarkistaa tiedot, joita olemme keränneet heidän lapsistaan, ja määrätä
lastensa henkilötiedot poistettaviksi, ja he voivat kieltää lastensa tietojen keräämisen tai
käyttämisen jatkamisen. Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen
legal@datacubed.com. Sinun pitää todentaa itsesi lapsen huoltajana vastaanottaaksesi tietoa
kyseisestä lapsesta. Tietojen kopioita voi jäädä järjestelmämme välimuistiin tai arkistoihin sen
jälkeen, kun niiden poistoa on pyydetty.

Miten kauan säilytämme lapsen tietoja
Voimme säilyttää lapsen tietoja niin kauan kuin on tarpeen lain mukaan. Jos mikään lain
vaatimus ei ole ristiriidassa sen kanssa, säilytämme niitä vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä
palveluiden suorittamista varten. Voimme myös säilyttää tietojasi kohtuullisen ajan.
Esimerkiksi Yhdysvaltojen lain ollessa voimassa ja niin edellyttäessä säilytämme suojattuja
terveystietoja 7,5 vuotta tai lain muuten edellyttämällä tai sallimalla tavalla, ja kun alan
rakennetta ja kliinisten tutkimusraporttien sisältöä koskevat International Conference on
Harmonization Guidelines -ohjeet ovat voimassa, kliinisiä tutkimustietoja säilytetään 25 vuoden
ajan palveluiden päättymisestä lukien tai pidempään, jos paikallinen laki niin edellyttää.

Miten suojaamme lasten tietosuojaa
Kun aiomme kerätä henkilötietoja lapsista, suojaamme lasten tietosuojaa ylimääräisin
toimenpitein, mukaan lukien seuraavat:
•
•
•

•

•

Pyydämme huoltajan sähköpostiosoitetta aina, kun kysymme ikää ja määritämme, että
käyttäjä on alle 18 vuoden ikäinen, ennen kuin keräämme mitään henkilötietoja
lapselta mistä tahansa lapselle tarkoitetusta laitteesta tai sovelluksesta.
Jos haluamme kerätä henkilötietoja lapselta, pyydämme huoltajan suostumusta
sähköpostitse, selitämme, mitä tietoja keräämme, miten aiomme käyttää niitä, miten
huoltaja voi antaa suostumuksensa ja miten huoltaja voi perua suostumuksen.
Palveluiden tai tutkimusten yhteydessä keräämme lapsen verkkoyhteystiedot (esim.
sähköpostiosoitteen), jotta voimme olla yhteydessä lapseen, ja edellytämme samalla
huoltajan sähköpostiosoitetta, jotta voimme ilmoittaa huoltajalle lapsen tietojen
keräämisestä ja käytöstä ja jotta voimme antaa huoltajalle tilaisuuden estää
yhteydenpidon jatkamisen lapsen kanssa.
Push-ilmoitusten (mobiili-ja muiden laitteiden ilmoitukset) yhteydessä hankimme
huoltajan sähköpostiosoitteen ja ilmoitamme huoltajalle kiinnostuksestamme ottaa
yhteyttä hänen lapseensa ja annamme huoltajalle tilaisuuden estää yhteydenotto,
ennen kuin lapsi voi vastaanottaa push-ilmoituksia.
Jos laite kerää maantieteelliseen sijaintiin liittyviä tietoja, jotka ovat riittävän tarkkoja
katuosoitteen keräämiseen, tai jos palveluiden käytön aikana alituiset tunnisteet (esim.
evästeet) keräävät tietoa (esim. tietokoneen käyttöjärjestelmän tyypin, IP-osoitteen,
mobiililaitteen tunnisteen, verkkoselaimen), jotta palveluista voitaisiin tehdä
hyödyllisempiä, ilmoitamme siitä huoltajalle ja hankimme huoltajan suostumuksen
ennen tällaista keräämistä.
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•
•
•
•

Ilmoitamme huoltajille lapsiin liittyvistä käytännöistämme, mukaan lukien se, minkä
tyyppisiä tietoja voimme kerätä lapsilta, millaisiin tarkoituksiin saatamme käyttää
tietoja ja jaammeko tietoja ja kenen kanssa jaamme niitä.
Hankimme huoltajilta suostumuksen heidän lastensa henkilötietojen keräämiseen tai
antaaksemme palveluita ja tutkimuksia koskevia tietoja suoraan heidän lapsilleen.
Emme kerää henkilötietoja lapsilta enempää kuin on kohtuullisesti välttämätöntä
palveluihin ja tutkimuksiin osallistumista varten.
Annamme huoltajille pääsyn tai mahdollisuuden pyytää pääsyä henkilötietoihin, joita
olemme keränneet heidän lapsistaan, ja mahdollisuuden pyytää henkilötietojen
muuttamista tai poistamista.

Lasten lisäoikeudet heidän tietojaan koskien
Sinulla on oikeus:
•

tietää, keräämmekö, käytämmekö tai jaammeko tietojasi, ja pyytää pääsyä näihin
tietoihin
• pyytää, että korjaamme tietojasi, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia
• pyytää meitä poistamaan tietosi, jos
o tietosi eivät ole enää välttämättömiä niihin tarkoituksiin, joita varten niitä
kerättiin, käytettiin tai jaettiin
o perut suostumuksesi, johon keräys, käyttö tai jakaminen perustui
o vastustat keräystä, käyttöä tai jakamista eikä keräyksen, käytön tai jakamisen
jatkamiselle ole mitään painavampaa oikeutettua etua
o vastustat tietojesi keräystä, käyttöä tai jakamista suoramarkkinointitarkoituksiin
o tietojasi on kerätty, käytetty tai jaettu laittomasti
o tietojasi on poistettava laillisen velvoitteen noudattamiseksi
o tietojasi kerättiin verkkopalveluiden tarjoamiseksi lapsille
• saada meiltä tietojesi keräämistä, käyttöä tai jakamista koskeva rajoitus, jos
o kiistät tietojesi paikkansapitävyyden
o olet vastustanut keräystä, käyttöä tai jakamista oikeutetun edun perusteella ja
harkitsemme, onko meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu sinun
etuasi painavampi peruste
o keräys, käyttö tai jakaminen on laitonta ja vastustat poistoa ja pyydät, että
käyttöä rajoitetaan sen sijasta
o emme enää tarvitse tietojasi, mutta sinä tarvitset tietojasi oikeusvaateen
määrittämistä, käyttöä tai puolustamista varten
• voida ottaa meille antamasi tiedot ja siirtää kyseiset tiedot toiseen organisaatioon, jossa
kyseisten tietojen keräys, käyttö tai jakaminen tehdään automaattisesti ja perustuu
suostumukseesi tai sopimuksen täyttämiseen
• vastustaa keräystä, käyttöä tai jakamista oikeutetun edun tarkoitusten, oikeustehtävän
suorittamisen, suoramarkkinoinnin ja tieteellisen/historiallisen tutkimuksen ja tilastojen
perusteella
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•
•

olla pelkästään automaattiseen käsittelyyn (mukaan lukien profilointi) perustuvan
päätöksen kohteena, kun se aiheuttaa sinua koskevia oikeudellisia vaikutuksia tai
vaikuttaa sinuun jollakin vastaavalla tavalla
tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Miten käytät oikeuksiasi
Voit tarkastella, korjata tai poistaa tilitietojasi tai perua tilisi milloin tahansa lähettämällä meille
sähköpostia osoitteeseen legal@datacubed.com. Huomaa, että joissakin tapauksissa voimme
säilyttää tiettyjä sinua koskevia tietoja lain edellyttämällä tavalla.

Mistä meidät löytää sosiaalisessa mediassa ja evästeet
Olemme Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Kun käyt sosiaalisen median sivuillamme,
voit hallita sellaisten evästeiden asetuksia, jotka eivät ole välttämättömiä pyytämiesi
palveluiden tarjoamisen kannalta. Eväste on pieni tiedosto, joka asetetaan laitteeseesi ja joka
mahdollistaa www.datacubed.com-verkkosivuston ominaisuudet ja toiminnot. Datacubed
Health -evästekäytännössä selitämme, mitä evästeet ovat, miten käytämme evästeitä ja miten
voit hallita evästeitä. Lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä pyytämiesi
palveluiden kannalta, mikään eväste ei jää laitteellesi, emmekä säilytä mitään evästeistä
kerättyjä tietoja lain sallimaa aikaa pidempään.

Sovellettava laki
Käytäntöön sovelletaan EU:n lakeja.

Muutokset käytäntöön
Käytäntö on voimassa edellä ilmoitetusta voimaanastumispäivästä alkaen. Voimme muuttaa
käytäntöä ajoittain, joten muista tarkistaa se säännöllisesti. Julkaisemme käytäntöön tehdyt
muutokset sivustossamme osoitteessa www.datacubed.com.
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