
Oikeudellinen tiedonanto
Avaamalla Grantem Oy:n nettisivuston sen käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Ellet
hyväksy tätä palvelunkäyttöä koskevaa ilmoitusta kokonaisuudessaan, odotamme sinun lopettavan
sivuston käytön.

Sivuilla voi lisäksi olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jotka palvelun käyttäjän on hyväksyttävä ja
joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja ainoastaan toissijaisesti. 

Yksityisyyden suoja

Grantem Oy on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Grantem Oy noudattaa
henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia (523/1999) ja muita sovellettavia henkilötietolainsää-
dännön määräyksiä.

Grantem Oy kerää työnhakijoita koskevia henkilötietoja, kun henkilö hakee työtehtäviin näiden net-
tisivujen kautta. Työnhakijan henkilötietoja käytetään rekrytointiprosessissa ja ne voidaan työnhaki-
jan suostumuksella säilyttää myös muita hakuun tulevia työtehtäviä varten. Tapahtumiin osallistu-
vista ja yhteydenottopyynnön jättäneistä henkilöistä keräämme tietoja näiden tarkoitusten lisäksi
markkinointia varten. 

Henkilörekistereissämme olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle vain lakiin tai viran-
omaiseen määräykseen perustuen sekä asiakkaan sopimusehtojen mukaisesti sopimuksen täyttämi-
seksi. 

Verkkosivujen käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja muissa kuin yllä mainituissa tilanteissa. Henkilöil-
lä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kiel-
tää antamiesi henkilötietojen käyttö laissa mainittuihin tarkoituksiin sekä muutonkin käyttää henki-
lötietolaissa mainittuja oikeuksia.

Henkilörekisteriä ylläpitää Grantem Oy. Yhteydenotot henkilörekistereihin liittyvissä asioissa vas-
taanottaa Lauri Koponen, joka vastaa henkilörekistereistä ja niiden tietosuojasta.

Immateriaalioikeudet

Grantem Oy ja/tai muut oikeudenhaltijat omistavat oikeudet näillä internetsivuilla oleviin aineistoi-
hin. Oikeuksien sisältö ja suoja määräytyy tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, toiminimeä ja muita im-
materiaalioikeuksia koskevan lainsäädännön mukaan. 

Käyttämällä näitä internetsivuja käyttäjä sitoutuu olemaan kopioimatta, jakamatta, välittämättä tai
muuttamatta tätä sivustoa tai sen osia sekä olemaan luomatta sen avulla jatkokehitettyjä teoksia. Jul-
kaiseminen, kopiointi, välittäminen tai jakaminen on kielletty ilman Grantem Oy:n etukäteen anta-
maa kirjallista lupaa. 

Vastuunrajoitus

Näillä internetsivuilla esitettyjä tietoja ei pidä tulkita oikeudelliseksi neuvonannoksi tai sitovaksi ta-
joukseksi. Tietojen hankkiminen ei saa aikaan sopimusta Grantem Oy:n ja tietoja hakevan tai käyt-
tävän välillä. Oikeudellisen neuvonnan tai muuta palvelua koskevan sopimuksen aikaansaamiseksi
pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä Grantem Oy:n edustajiin.

Tiedot näillä internetsivuilla on esitetty sellaisena kuin ne ovat ja ilman vastuu niiden saatavuudes-
ta, kattavuudesta tai oikeellisuudesta. Sivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty huolellisesti var-
mistamaan. Sivuilla oleva tieto on kuitenkin yleisluonteista eikä Grantem Oy takaa sen soveltuvuut-
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ta yksittäisiin tapauksiin. Vastuunrajoitus kattaa myös internetsivuilla olevat ulkopuoliset linkit ja
niissä olevat tiedot. 

Tiedonlähettäjä vastaa sähköpostitse tai muutoin Grantem Oy:lle lähetettyjen tietojen sisällön ja lä-
hettämisen laillisuudesta. Grantem Oy ei vastaa salaamattomassa sähköpostiyhteydessä lähetettyjen
tietojen paljastumisesta julkisessa verkossa eikä tästä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahin-
goista. Grantem Oy:llä on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tie-
toa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. 

Grantem Oy ei  vastaa  myöskään  mahdollisten  tietoliikennehäiriöiden,  tietojärjestelmävirheiden,
haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista palvelukatkoksista tai vahingoista. Grantem
Oy ei siten takaa, että internetsivut ja niillä olevat palvelut olisivat jatkuvasti tai keskeytyksettä käy-
tettävissä. 

Internetsivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännök-
siä. Grantem Oy vastaa vain Suomen pakottavan lainsäädännön perusteella määräytyvistä vastuista.

Vaihtoehtoinen riitojen ratkaiseminen

Kuluttaja-asioissa  on  mahdollista  käyttää  vaihtoehtoa,  jossa  osapuolten  oikeudellinen  riita
ratkaistaan tuomioistuinten ulkopuolella. Suomessa vaihtoehtoisena riidanratkaisuelimenä toimiin
kuluttaja-riitalautakunta.  Tarkempia  tietoja  kuluttajariitalautakunnan  toiminnasta  on  saatavilla
lautakunnan nettisivuilta.
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