Artistit.com Yleiset Käyttöehdot
Viimeksi päivitetty: 3. maaliskuuta 2017

Nämä käyttöehdot (“Käyttöehdot”) sääntelevät Artist Exchange Oy:n (“AEx” tai “me”)
tarjoaman osoitteessa www.artistit.com –sijaitsevan verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun
pääsyä www.artistit.com ja www.yritys.artistit.com –verkkosivujen (yhdessä ”Sivut”) kautta.
Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää näitä Käyttöehtoja milloin vain. Mikäli Käyttöehdot
muuttuvat, päivitetty versio Käyttöehdoista on luettavissa Sivujen kautta. Ilmoitamme myös
kaikille palvelun käyttäjille Käyttöehtojen muutoksista joko verkkopalvelun, sähköpostin tai
muun käyttäjät tavoittavan informaatiokanavan kautta. Käyttöehtoihin tehdyt muutokset astuvat
voimaan välittömästi sen jälkeen, kun päivitetyt Käyttöehdot ovat luettavissa Sivuilla, ja kaikki
käyttäjät hyväksyvät päivitetyt käyttöehdot kirjautuessaan palveluun seuraavan kerran.
Käyttöehtojen lisäksi palvelun käyttöä voivat säännellä muut käyttäjille toimitettavat tai
käyttäjien luettavissa olevat palveluun liittyvät lisäehdot mukaan lukien (mutta siihen
rajoittumatta) kuvaus AEx:n tietosuojakäytännöistä (”Privacy Policy”), joka on luettavissa
Sivuilla.
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Määritelmät
“Alakäyttäjä”: tarkoittaa henkilöä, työntekijää tai agenttia, joka edustaa Käyttäjää
Palvelussa ja kirjautuu Palveluun Käyttäjän puolesta
“Alaorganisaatio”: tarkoittaa yritystä tai organisaatiota, jonka puolesta Käyttäjä solmii
Palvelussa sopimuksia
“Artisti”: tarkoittaa henkilö(it)ä, yritystä tai organisaatiota, jonka esityksiä Ostajat
haluavat ostaa;
“Käyttäjä”: tarkoittaa Myyjää tai Ostajaa, joka käyttää Palvelua;
“Myyjä”: tarkoittaa Ohjelmatoimistoja ja Artisteja;
“Ohjelmatoimisto”: tarkoittaa Artistia esityksiin liittyvien sopimusten neuvottelussa
edustavaa henkilöä, yritystä tai organisaatiota;
“Ostaja”: tarkoittaa henkilöä, tapahtumapaikkaa, yritystä tai organisaatiota, joka haluaa
ostaa Artistien esityksiä;
“Palvelu”: tarkoittaa AEx:n ohjelmatoimistoille, esiintyville artisteille ja erityyppisille
live-musiikin ja muiden esitysten ostajille tarjoamaa interaktiivista buukkaus-,
kommunikaatio- ja tapahtumahallintapalvelua;

“Tili”: tarkoittaa Palvelussa luotua käyttäjäkohtaista tiliä, joka mahdollistaa Palvelun
käytön.
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Palvelukuvaus
AEx:n Palvelun avulla Myyjät voivat olla yhteydessä Ostajiin myydäkseen Artistin
esiintymisen Ostajan järjestämään tapahtumaan. Ostajat voivat käyttää Palvelua
Artistien esiintymisten löytämiseen ja ostamiseen sekä tapahtumisensa hallinnoimiseen.
Myyjät voivat myös käyttää Palvelua hallinnoidakseen Artistien keikkoja ja sopimuksia.
Myyjät voivat lisäksi käyttää Palvelua myös tarjoamiensa palveluiden markkinoimiseen
Ostajille.
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Tili
Käyttääkseen Palvelua Käyttäjien on pyydettävä AEx:ltä kutsua Palveluun ja,
vastaanotettuaan AEx:ltä kutsun rekisteröityä Palveluun, luotava itselleen Tili
Palvelussa. Käyttäjät vakuuttavat, että heidän nimissään Käyttäjän Tilin luovalla
Alakäyttäjällä on oikeus hyväksyä Käyttöehdot ja Käyttäjän puolesta sitoa Käyttäjä
noudattamaan Käyttöehtoja. Käyttäjät myös vakuuttavat, että palvelua käyttävillä
Alakäyttäjillä on juridinen oikeus olla Käyttäjän puolesta yhteydessä toisiin Käyttäjiin
ja solmia toisten Käyttäjien kanssa juridisesti Käyttäjää sitovia sopimuksia niiden
käyttöoikeuksien mukaisesti, jotka Käyttäjä on Alakäyttäjille antanut. Lopuksi Käyttäjät
vakuuttavat, että sekä heillä että Alakäyttäjillä on oikeus toimia Palvelussa
edustamiensa Alaorganisaatioiden nimissä.
Käyttäjät ovat yksin vastuusta kaikista Palvelussa heidän tai Alakäyttäjien Tileillä
tehtävistä aktiviteeteista, tarjouksista ja sopimuksista. Lisäksi selkeyden vuoksi Myyjät
vakuuttavat, että (i) heillä on juridinen oikeus edustaa Palveluun luomiansa Artisteja ja
solmia sopimuksia Artistien puolesta ja että (ii) he ovat vastuussa kaikista Palveluun
luomiensa Artistien puolesta tehdyistä toimenpiteistä.
Käyttäjät sitoutuvat omasta ja Alakäyttäjien puolesta siihen, että heidän Tilin luomisen
yhteydessä tarjoamansa tiedot ovat paikkaansa pitäviä ja ajantasaisia. Lisäksi käyttäjät
sitoutuvat aina ylläpitämään heidän omalla ja Alakäyttäjien Tileillä olevia tietoja
oikeina ja ajantasaisina. Käyttäjät sitoutuvat välittömästi informoimaan AEx:ää
Palvelun tai Tilin luvattomasta käytöstä tai Tilin salasanan väärinkäytöstä. Pidämme
oikeuden sulkea Käyttäjän Tili milloin vain, jos Tili on luvattomassa käytössä, jos sitä
käytetään törkeällä tavalla väärin tai jos sitä käytetään laittomaan tarkoitukseen.
Pidätämme myös oikeuden sulkea Tili, joka ei ole ollut Käyttäjän aktiivisessa käytössä
pitkittyneen ajanjakson aikana.
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Palvelun käyttö

4.1

Tarjoukset ja kaupat: AEx tarjoaa Käyttäjille Palvelun, jonka avulla Myyjät ja Ostajat
voivat olla toisiin yhteydessä tarjotakseen, myydäkseen, pyytääkseen tarjousta ja
ostaakseen Artistien tarjoamia palveluita. Selkeyden vuoksi AEx ei ole osapuolena

missään Myyjän ja Ostajan välisessä sopimuksessa tai missään Artistin ja
Ohjelmatoimiston välisessä sopimuksessa. Kaikki Käyttäjien välinen kanssakäyminen
tapahtuu pelkästään kyseisten osapuolten välillä eikä AEx ole vastuussa mistään
käyttäjien tekemistä tarjouksista, kaupoista tai muista Käyttäjien palvelussa tekemistä
toimenpiteistä.
Mikä tahansa Käyttäjien keskenään tekemä sopimus tai kauppa tulee juridisesti
Käyttäjiä sitovaksi sillä hetkellä, kun kumpikin sopimuksen tai kaupan osapuoli on
ilmaissut hyväksyvänsä yhdessä sovitut sopimusehdot käyttämällä ja painamalla
Palvelun ”Ehdota buukkausta” tai ”Vahvista buukkaus” –toimintoa. Heti osapuolten
hyväksynnän jälkeen Palvelu ilmoittaa kyseessä oleville Käyttäjille kaupan sitovasta
toteutumisesta, huomioiden kuitenkin käyttäjien välillä erikseen sovitun kaupan
peruutusajan.
Käyttäjät ovat yksin vastuussa kaikkien Palvelun kautta mainostamiensa, tarjoamiensa
ja myymiensä palveluiden sisällöstä, laadusta ja laillisuudesta. AEx ei takaa, että
Palvelun kautta ostettu tai myyty palvelu vastaa Käyttäjien vaatimuksia tai odotuksia.
Palvelu ei tue juridisesti vahvistettujen sähköisten allekirjoitustyökalujen käyttöä.
4.2

Käyttäjien toiminta ja Tilin sisältö: Käyttäjät ovat yksin vastuussa kaikesta
informaatiosta, datasta, teksteistä, viesteistä, valokuvista, esityksistä ja muusta
sisällöstä, jonka käyttäjät ovat tallentaneet Palveluun ja/tai jakaneet muiden Käyttäjien
kanssa. AEx ei ole vastuussa Käyttäjien Palveluun toimittaman informaation laadusta
eikä esimerkiksi väärän informaation toisille Käyttäjille aiheuttamista vahingoista.
Käyttäjät sitoutuvat (i) olemaan käyttämättä Palvelua mihinkään laittomaan
tarkoitukseen ja (ii) olemaan yksin vastuussa voimassa olevien lakien ja säännösten
rikkomisesta. Käyttäjät sitoutuvat myös olemaan yrittämättä kiertää mitään Palvelun
salaus- tai tietoturvaominaisuutta.
AEx voi tuhota, poistaa tai editoita mitä tahansa Käyttäjien Palveluun toimittamaan
sisältöä joka AEx:n mielestä on sopimatonta, tekijänoikeuksia rikkovaa tai laitonta. AEx
pidättää oikeuden tutkia, ryhtyä toimenpiteisiin ja ryhtyä oikeustoimiin ketä tahansa
Käyttäjää kohtaan, joka rikkoo Käyttöehtoja tältä osin. Mahdolliset AEx:n toimenpiteet
rikkomuksen seurauksena pitävät sisällään myös Käyttäjän Tilin jäädyttämisen ja/tai
Tilin käyttöoikeuden poistamisen.
Lataamalla Palvelun muille Käyttäjille julkista (Ostajan, Myyjän tai Artistin julkisessa
profiilissa näkyvää) informaatiota ja sisältöä Käyttäjät antavat AEx:lle ei-eksklusiivisen,
maailmanlaajuisen, vastikkeettoman ja siirrettävän oikeuden lisensoida tai kopioida,
näyttää, jakaa, varastoida, julkistaa ja muuten käyttää tätä julkista informaatiota tai
sisältöä. Kyseessä oleva informaatio tai sisältö voi olla valokuvia, esitteitä, linkkejä,
julkisessa
profiilissa
näkyvää
kalenteri-informaatiota
tapahtumista
ja
tapahtumapaikoista tai julkista informaatiota vahvistetuista keikoista (kuten Artistin
nimi, keikan päivämäärä ja paikka). AEx voi käyttää yllä mainittua informaatiota ja
sisältöä sekä Palvelun toiminnassa että muissa käyttötarkoituksissa, kuten esimerkiksi
uusien palveluiden kehittämisessä.

Käyttäjät tiedostavat ja ymmärtävät, että AEx pidättää oikeuden säilyttää ja jakaa
Palvelussa olevaa informaatiota kolmansille osapuolille, mikäli lain määräykset tätä
edellyttävät.
4.3

Palvelun muutokset: Pidätämme oikeuden muuttaa omalla päätöksellämme Palvelun
tai Sivujen sisältöä milloin vain. Käyttäjät tiedostavat, että AEx ei ole vastuussa
Palvelun sisällön muutosten aiheuttamista seurauksista.
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Hinnoittelu
Mikäli Palvelu tai mikä tahansa sen osa on Käyttäjille maksullinen, Käyttäjien on
toimitettava AEx:lle tieto Käyttäjän laskutusosoitteesta. Ellei AEx:n ja Käyttäjän välillä
ole muuta erikseen sovittu, Käyttäjä maksaa AEx:lle Palvelun käytöstä Sivulla
Käyttäjän nähtävissä olevan voimassa olevan hintalistan (”Hintalista”) mukaisen
hinnan tai maksun.
AEx pidättää oikeuden muuttaa Palvelun hinnoittelua ja Hintalistaa milloin vain. Mikäli
AEx muuttaa hinnoittelua, AEx toimittaa käyttäjille ilmoituksen hintojen muutoksesta
Palvelussa, Sivuille tai sähköpostitse vähintään 30 päivää ennen kuin päivitetyt hinnat
astuvat voimaan ja Käyttäjällä on oikeus lopettaa palvelun käyttö ennen päivitetyn
Hintalistan voimaan astumista.
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Tekijänoikeudet

6.1

Palvelun sisältö, ohjelmistot ja tavaramerkit: Palvelu voi sisältää tietoa, sisältöä,
ominaisuuksia, materiaalia tai muita ohjelmistoja, joita suojaavat tekijänoikeudet tai
tavaramerkit. Kaikki Palvelussa olevaan sisältöön liittyvät tekijänoikeudet ovat joko
AEx:n tai sisällön alkuperäisesti toimittaneen kolmannen osapuolen omistuksessa. AEx
antaa käyttäjille rajoitetun, ei-eksklusiivisen ja ei-siirrettävän lisenssin käyttää ja näyttää
Palvelun sisältöä siten, kuten näissä Käyttöehdoissa on kuvattu.
Ellei Käyttäjillä ole näiden Käyttöehtojen tai AEx:n antaman luvan perusteella erillistä
oikeutta, Käyttäjät sitoutuvat olemaan muokkaamatta, kopioimatta, vuokraamatta,
luovuttamatta, jakelematta tai edelleen jalostamatta mitään Palvelun sisältöä. Selvyyden
vuoksi edellä oleva ei koske (i) Käyttäjien omaa sisältöä, jonka he ovat itse toimittaneet
AEx:lle tai Palveluun tai (ii) toisten Käyttäjien Palveluun toimittamaan julkista sisältöä
(olettaen, että tätä toisten Käyttäjien toimittamaa julkista sisältöä käytetään laillisiin ja
hyväksyttäviin tarkoituksiin).
Käyttäjät sitoutuvat olemaan kopioimatta, muokkaamatta tai edelleen jalostamatta
AEx:n Palvelua. Käyttäjillä ei ole oikeutta tutkia Palvelun lähdekoodia eikä jaella sitä
millään tavalla eteenpäin. AEx pidättää kaikki tekijänoikeudet Palveluun, ellei näissä
Käyttöehdoissa ole erikseen muuta todettu.

6.2

Tekijänoikeusrikkomukset: AEx kunnioittaa kaikkien kolmansien osapuolten
tekijänoikeuksia ja pyydämme kaikkia Käyttäjiä tekemään samoin. AEx tutkii kaikki

epäillyt, ilmi tulleet tai ilmoitetut tekijänoikeusrikkomukset ja ryhtyy lain edellyttämiin
toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. AEx voi poistaa tai estää pääsyn kaikkeen
Palvelussa olevaan sisältöön, joka rikkoo kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia.
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Vastuurajoitukset
Käyttäjät ymmärtävät, että Palvelu ja siihen liittyvät materiaalit ja sisältö tarjotaan
Käyttäjlle siinä kunnossa ja sen sisältöisenä, kun ne käyttöhetkellä ovat. Emme anna
mitään vakuutuksia Palvelun sisällöstä ja toimivuudesta, emmekä siitä, että Palvelu
vastaa Käyttäjien tarpeita. Vaikka pyrimme aina varmistamaan korkeimmat mahdolliset
laatustandardit Palvelun kehityksessä ja ylläpidossa, emme voi tarjota Käyttäjille
vakuutusta siitä, että Palvelu on jatkuvasti ja keskeytymättä käyttäjien saatavilla ilman
mitään virheitä.
Käyttäjät ymmärtävät, että AEx ei ole vastuussa mistään Palvelun tai sen sisällön
käytön seurauksena syntyneistä epäsuorista, seurauksellisista, tai sattumuksellisista
vahingoista. Nämä vahingot sisältävät, mutta eivät rajoitu, esimerkiksi liikevaihdon,
tuottojen, ja datan menetykset, toiminnan keskeytymisen ja vaihtoehtoisten palvelujen
kustannukset. Vastuuvapautus on tältä osin voimassa riippumatta siitä, perustuuko
vahinko sopimukseen vai ei, ja onko kyse törkeästä huolimattomuudesta.
AEx:n kokonaisvastuu vahingoista riippumatta niiden luonteesta ei voi koskaan ylittää
sitä määrää, jonka Käyttäjä on maksanut AEx:lle Palvelun käytöstä vahingon
tapahtumista edeltäneen 12 kuukauden aikana. Mikäli Käyttäjä on tyytymätön
Palveluun, sen sisältöön tai näihin Käyttöehtoihin, Käyttäjällä on milloin vain oikeus
keskeyttää Palvelun käyttö.
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Kolmansien osapuolten palvelut
Palvelun kautta Käyttäjät voivat saada pääsyn tai linkin kolmansien osapuolten
verkkosivuille tai palveluihin. Käyttäjät tiedostavat, että AEx:llä ei ole kontrollia
kolmansien osapuolten verkkosivuihin tai palveluihin, eikä AEx ole vastuussa mistään
suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka on aiheutunut Käyttäjille näiden kolmansien
osapuolten tarjoamien sivujen tai palvelujen käytöstä. AEx ei vastaa kolmansien
osapuolten palveluiden sisällöstä eikä siitä, miten kolmannet osapuolet käyttävät tai
julkaisevat informaatiota Käyttäjistä.
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Voimassaolo ja irtisanominen
Nämä Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää niin kauan
kuin Käyttäjällä on aktiivinen Tili ja Käyttäjä käyttää AEx:n Palvelua.
Käyttäjä voi keskeyttää AEx:n Palvelun käytön milloin vain kirjallisella ilmoituksella
AEx:lle. Mikäli Palvelu tai mikä tahansa sen osa on Käyttäjälle maksullinen, AEx
laskuttaa Käyttäjää Hintalistan mukaisesti, ellei osapuolten välillä ole erikseen toisin

sovittu. Mikä Käyttäjä keskeyttää palvelun käytön, laskutus päättyy
keskeytysilmoituksen aikana käynnissä olevan laskutusjakson jälkeen, ellei osapuolten
välillä ole erikseen toisin sovittu.
AEx pidättä oikeuden omalla päätöksellään sulkea Käyttäjän Tilin (tai minkä tahansa
osan siitä) mistä tahansa syystä milloin vain yhden kuukauden irtisanomisajalla.
Pidämme lisäksi oikeuden sulkea Käyttäjän Tilin milloin vain ilman irtisanomisaikaa,
jos Tili on luvattomassa käytössä, jos sitä käytetään törkeällä tavalla väärin tai jos sitä
käytetään laittomaan tarkoitukseen. Käyttäjät tiedostavat, että AEx ei ole vastuussa
Käyttäjille näiden Käyttöehtojen mukaisesta Tilin sulkemista AEx:n toimesta.
Mikäli Palvelu tai Tili suljetaan mistä tahansa syystä, Käyttäjän niin pyytäessä AEx
pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin palauttamaan ja toimittamaan Käyttäjälle kaikki
Käyttäjän Palveluun tallentamat tai Käyttäjälle muuten kuuluvat Palvelussa olevat
sopimukset.
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Yleistä
Nämä Käyttöehdot yhdessä niin mahdollisesti tehtyjen muutosten, AEx:n Privacy
Policyn ja muiden mahdollisten Käyttäjän ja AEx:n välillä solmittujen sopimusten
kanssa muodostavat koko AEx:n ja Käyttäjän välisen sopimuksen ja sääntelevät
Palvelun käyttöä. Käyttäjien toimintaa voi kuitenkin ohjata ja rajoittaa myös kolmansien
osapuolten tarjoamiin palveluihin, silloin kuin niitä käytetään Palvelun yhteydessä,
liittyvät sopimukset ja säännökset.
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli mikä tahansa Käyttöehtojen
pykälistä todetaan oikeuden päätöksellä pätemättömäksi tai laittomaksi, kyseisen
pykälän todetaan olevan erillinen muista Käyttöehtojen pykälistä ja Käyttöehdot
pysyvät muilta osin voimassa. Käyttäjät eivät voi ilman AEx:n etukäteen antamaa
kirjallista lupaa siirtää mitään Käyttöehtojen antamia oikeuksia tai velvollisuuksia
kolmansille osapuolille.
Käyttäjät ovat yksin vastuussa toisten Käyttäjien kanssa Palvelussa tekemistään
toimenpiteistä. AEx pidättää oikeuden, muttei velvollisuutta, valvoa ja osallistua
Käyttäjien välisiin erimielisyyksiin ja riitoihin.
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Yksityisyys ja julkisuus
Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi keräämme ja prosessoimme Käyttäjien ja
Alakäyttäjien henkilökohtaista dataa lain asettamissa puitteissa. Lisätietoa AEx:n
noudattamasta tietosuojakäytännöstä tarjoaa AEx:n Privacy Policy, joka löytyy Sivuilta.
AEx voi käyttää Käyttäjän nimeä ja logoa sekä Käyttäjien edustamien artistien ja
tapahtumapaikkojen
tai
tapahtumien
nimiä
ja
kuvia
Sivuilla
ja
markkinointimateriaaleissaan referenssinä ilmoittaakseen Käyttäjän olevan AEx:n

asiakas. Kaikki tämän tyyppinen Käyttäjän nimen ja logon käyttö on toteutettava
hienotunteisella ja Käyttäjää kunnioittavalla tavalla.
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Yhteystiedot
Mikäli Käyttäjillä on mitä tahansa lisäkysymyksiä Palveluun tai Käyttöehtoihin liittyen,
tai mikäli Käyttäjät haluavat ilmoittaa Käyttöehtojen rikkomisesta tai Tilin luvattomasta
käytöstä, pyydämme Käyttäjiä olemaan meihin yhteydessä joko Palvelussa olevan
asiakaspalvelun tai Sivuilla ilmoitettujen sähköpostiosoitteiden kautta.

