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1. Ehtojen soveltaminen ja palvelunkuvaus
Näitä myClub-palvelun käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Taikala Oy:n (Y-tunnus
2254831-7) (”Yhtiö”) tarjoamien palvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön.
myClub-palvelu on urheilu- ja vapaa-ajan yhteisöjen sekä yhdistysten (”Yhteisö”)
sähköinen jäsenpalvelu, jonka avulla Yhteisö Palvelun tilaajana hallinnoi jäsen- ja
asiakasrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja
jäsenviestintää. Käyttäjänä Yhteisön jäsen voi myClubin avulla ylläpitää helposti
yhteystietojaan, vastaanottaa tiedotteita ja laskuja, ilmoittautua yhteisön
tapahtumiin sekä seurata omaa aktiivisuuttaan. Käyttäjä on henkilö, jolle on
myönnetty käyttöoikeus Palveluun.

2. Palvelun käyttö
Palvelu on tarkoitettu vähintään 13-vuotiaille henkilöille. Alle 13-vuotiaan on
mahdollista rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi vain huoltajan tai muun
vanhempainvastuunkantajan suostumuksella.
Palvelun käyttö edellyttää, että rekisteröidyt Palvelun käyttäjäksi ja luot myClub
ID:n. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Olet
vastuussa antamiesi henkilötietojen oikeellisuudesta ja virheettömyydestä.
Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee myös valita itsellesi käyttäjätunnus ja
salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).
myClub ID:n avulla voit käyttää kaikkia jäsentilejäsi eri urheiluseurojen
myClub-palveluissa. Voit kirjautua kaikkiin myClub-palveluihin samalla myClub
ID:llä ja salasanalla. Lisäksi myClub ID mahdollistaa, että kaikki lapsen huoltajat
voivat hallinnoida omilla myClub ID:llään lasten jäsentilejä.
Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Et saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle
osapuolelle etkä antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustasi.
Yhtiö ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta
käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu
ohjelmistovirheen kohteeksi. Mikäli tulet tietoiseksi Käyttäjätunnuksesi
oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksesi luottamuksellisuus on
vaarantunut, ilmoita tästä välittömästi Yhtiölle. Yhtiö voi tällöin oman harkintansa
mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja
ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Joidenkin Palvelun osien käytöstä voidaan veloittaa
maksu näiden Ehtojen mukaisesti.

3. Henkilötietojen käsittely
Yhtiö toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee Palveluun myClub ID:n rekisteröitymisen
yhteydessä antamiasi sekä sinusta Palvelun käytön aikana kerättäviä henkilötietoja
erillisen myClub-palvelun asiakas- ja käyttäjätietojen rekisterin tietosuojaselosteen
mukaisesti.
Urheiluseurojen jäsentilien yhteydessä ja urheiluseuran toiminnassa urheiluseuran
keräämien ja Palveluun tallettamien henkilötietojen käsittelyn osalta ko. urheiluseura
tai muu yhdistys toimii rekisterinpitäjänä esim. jäsenrekisterinsä osalta. Urheiluseura
tai muu yhdistys huolehtii itsenäisesti omien rekisteriensä henkilötietojen käsittelyn
informoinnista ja velvoitteista. Palvelu mahdollistaa rekisteröityjen informoimisen
sekä tietosuojaselosteen säilyttämisen ja julkaisemisen.

4. Palvelun sisältö
Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Yhtiön ja mahdollisten muiden, Yhtiön
kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut
palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa kulloisenkin
tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.
Yhtiöllä ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun
palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.
Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan
poiketa toisistaan.
Yhtiö voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan
tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden
palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja
sitoumuksetta. Yhtiö ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun
palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten
väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä
sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia
erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

5. Palvelussa annetut tiedot ja immateriaalioikeudet
Vaikka Yhtiö yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot
ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.
Palvelun sisältämän tai Yhtiön Palvelun puitteissa sinulle lähettämän aineiston
omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet
kuuluvat Yhtiölle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen,
kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu
hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Yhtiön ennalta antamaa
kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

6. Kolmansien osapuolten sisältö
Palvelussa voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen sisältöön tai sisältöä
kolmannen osapuolen lähteistä. Kolmannen osapuolen sisällön käyttöön sovelletaan
kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

7. Ylivoimainen este
Yhtiö ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Yhtiön
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Yhtiön ei kohtuudella
voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia
Yhtiö ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

8. Palvelun tuottaminen ja vastuunrajoitukset
Yhtiöllä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla mukaan lukien
oikeus muuttaa Palvelua. Käyttäjänä sinä vastaat tällaisten muutosten mahdollisesti
edellyttämistä muutoksista laitteissa sekä tähän liittyvistä kustannuksista. Yhtiö
pyrkii ilmoittamaan olennaisista, Palvelun käyttöön merkittävästi vaikuttavista
muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.
Yhtiö ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettömästi ja virheettömästi.
Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö, mikäli se on tarpeellista esimerkiksi
asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset
tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy.
Yhtiö pyrkii varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt ja ilmoittamaan
kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelun käyttökatkoksista tai keskeytyksestä.

Palvelu ei ole tarkoitettu käytettäväksi kiireellisissä tilanteissa ja lääketieteellisissä
hätätapauksissa.
Yhtiö ei ole vastuussa välittömistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, ellei
pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Yhtiö ei ole vastuussa Palvelun käytöstä
tai sen käyttämättömyydestä, mukaan lukien tietojen menettäminen.
Nämä Ehdot eivät rajoita niitä oikeuksia, joita sinulla voi olla sovellettavan
pakottavan lainsäädännön perusteella.

9. Voimassaolo ja Palvelun irtisanominen
Palvelun käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Palvelu
noudattaen kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa. Sinulla on koska vain oikeus
lopettaa palvelun käyttö ja poistaa myClub-ID. Tämä ei poista urheiluseurojen
jäsentilejäsi. Urheiluseuran jäsentiliin liittyvissä asioissa, ole yhteydessä
urheiluseuran jäsenrekisterivastaavaan.
Yhtiö varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen ja sulkea käyttäjätilisi välittömästi ja
ilman ilmoitusta, jos olet rikkonut näitä Ehtoja tai väärinkäytät Palvelua, kuormitat
Palvelua epätavallisesti tai aiheutat haittaa Yhtiölle, Palvelulle tai muille käyttäjille.
Yhtiöllä on oikeus estää pääsysi Palveluun, jos sillä on syytä uskoa, että olet ryhtynyt
laittomaan toimintaan tai vaarantanut muiden Käyttäjien tietoturvan tai
yksityisyyden tai jos Yhtiö on saanut ilmoituksen, että päätelaitteesi tai
käyttäjätunnuksi ja salasanasi on joutunut kolmannen haltuun.
Rajoittamatta Yhtiön oikeutta muuttaa Palvelua tai lopettaa sen käyttö, Yhtiö
säilyttää tilisi 24 kuukauden ajan viimeisestä vierailustasi Palveluun, jonka jälkeen
Yhtiöllä on oikeus poistaa käyttäjätilisi ja sen tiedot passiivisuutesi takia.
Yhtiö poistaa Palvelun päättymisen yhteydessä kaikki Palvelussa olevat henkilö- ja
muut tiedot. Olet velvollinen huolehtimaan tietojen tallettamisesta tai
varmuuskopioinnista ennen Palvelun päättymistä.

10. Näiden ehtojen muuttaminen
Yhtiöllä on oikeus muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla tästä sinulle etukäteen.
Jatkamalla Palvelun käyttöä Ehtojen astuttua voimaan sinun katsotaan hyväksyneen
kulloinkin päivitetyt Ehdot. Muutoksista Ehtoihin tiedotetaan Käyttäjille
myClub-palvelussa.
Jos näiden Ehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi
sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien

pätevyyteen vaan pätemätön sopimuskohta korvataan pätevällä ehdolla, joka
mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen sopimuskohdan tarkoituksen ja
kaupallisen päämäärän.

11. Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Näihin Ehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä lukuun
ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.
Tähän Sopimukseen tai näihin ehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Helsingin
käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa
Palvelun käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

12. Yhteydenotot
Jos sinulla on näihin Ehtoihin tai Palveluun liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, ota
meihin yhteyttä sähköpostitse support@myclub.fi. Vältä lähettämästä terveyttäsi
koskevia tai muita arkaluontoisia tietoja sähköpostitse.

