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1. KÄYTTÖEHTOJEN AIHE

Nämä käyttöehdot ( “Käyttöehdot”) säätelevät kaikkien niiden verkkosivujen käyttöä (mukaan lukien niihin pääsy), jotka

muodostavat verkkosivustot, joihin Salto Systems, S.L. ("Saltoantaa pääsyn internetin käyttäjille (kukin yksilöitynä " Kotisivut”).

Salto Konserni muodostuu erilaisista yksiköistä ja sivukonttoreista (“ Konsernin yksiköt” tai “Salto Konsernin yksiköt”), jotka

sijaitsevat eri maissa, missä Salto Konsernilla on suora läsnäolo. Lisätietoja saa verkko-osoitteessa

https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-systems-offices/.

Verkkosivuston käyttö antaa käyttäjälle Verkkosivuston käyttäjän statuksen ( “ Käyttäjä”) ja samalla Käyttäjä hyväksyy täysin ja

varauksetta näiden Käyttöehtojen ehdot. Jos käyttäjät eivät hyväksy näiden Käyttöehtojen ehtoja, heidän on pidättäydyttävä

vierailemasta tai käyttämästä Verkkosivustoa.

Käyttäjät, jotka käyttävät Verkkosivustoa, sitoutuvat noudattamaan näiden Käyttöehtojen sisältöä aina kun he käyvät

Verkkosivustolla. Käyttäjien on siksi luettava nämä Käyttöehdot huolellisesti joka kerta, kun he aikovat käyttää

Verkkosivustoa, koska sekä Verkkosivusto että näissä Käyttöehdoissa asetetut käyttöehdot saattavat muuttua. 

Joihinkin Verkkosivuston palveluihin tai ominaisuuksiin, jotka ovat internetin käyttäjien tai yksinomaan Salton asiakkaiden tai

Konsernin yksiköiden asiakkaiden saatavilla, voidaan soveltaa erityisehtoja ("Erityisehdot"), jotka niiden tapauksessa voivat

korvata, täydentää ja / tai muuttaa näitä Käyttöehtoja ja Käyttäjien on hyväksyttävä ne ennen kyseisen palvelun tarjoamisen

aloittamista (niissä esitettyjen ehtojen mukaisesti).

2. KÄYTTÖ JA VASTUUT

Verkkosivustolle pääsy ja sen käyttö on maksutonta, ellei Erityisehdoissa toisin määrätä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta

yhteysmaksua, jonka Käyttäjät maksavat vastaavan tietoliikenneverkon käytöstä.

Käyttäjät ovat tietoisia ja hyväksyvät vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti, että he käyttävät Verkkosivustoa kaikissa

tapauksissa yksinomaisella vastuullaan.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkosivustoa oikein lain ja näiden Käyttöehtojen mukaisesti. 

Käyttäjät sitoutuvat Verkkosivustoa käyttäessään olemaan tekemättä mitään sellaista, joka voi vahingoittaa Salton, Konsernin

yksiköiden tai kolmansien osapuolten kuvaa, etuja tai oikeuksia tai joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä tai ylikuormittaa

Verkkosivustoa tai joka millään tavalla voi estää Verkkosivuston normaalia käyttöä. Erityisesti Käyttäjä sitoutuu muun

muassa:

Tarjoamaan oikeita tietoja Salton antamissa lomakkeissa pyydetyistä tiedoista Verkkosivuston tiettyihin sisältöihin tai

palveluihin pääsyä varten ja pitämään ne ajan tasalla. Saltolla on oikeus kieltää tai keskeyttää pääsy Verkkosivustolle, jos

Käyttäjän toimittamat tiedot ovat vääriä, virheellisiä tai harhaanjohtavia, rajoittamatta muita oikeuksia, joihin Salto voi olla

oikeutettu. 

Pidättäytymään tuomasta, tallentamasta tai levittämästä Verkkosivuston kautta mitään ohjelmaa, dataa, virusta, koodia tai
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mitä tahansa elektronista tai fyysistä laitetta, joka voi vahingoittaa Verkkosivustoa tai Salton, sen Konsernin yksiköiden,

muun Käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen palveluja, laitteita, järjestelmiä tai verkkoja. 

Estä luvaton pääsy mihin tahansa kotisivujen osioihin, muihin sivustoon liitettyihin järjestelmiin, tietoverkkoihin, SALTOn tai

sen yksikön palvelimeen tai sivuston kautta tarjottuihin palveluihin hakkeroinnin, väärentämisen, salasanan urkinnan tai

muiden laittomien keinojen ehkäisemiseksi.

Pidättäytymään esittämästä, tallentamasta tai levittämästä Verkkosivustolla sisältöä, joka voi loukata kolmansien

osapuolten oikeuksia, ja kaikkea sisältöä, jota Käyttäjällä ei ole oikeutta asettaa saataville kolmansille osapuolille

(sovellettavan lainsäädännön mukaisesti).

Estä luvaton pääsy mihin tahansa kotisivujen osioihin, muihin sivustoon liitettyihin järjestelmiin, tietoverkkoihin, SALTOn tai

sen yksikön palvelimeen tai sivuston kautta tarjottuihin palveluihin hakkeroinnin, väärentämisen, salasanan urkinnan tai

muiden laittomien keinojen ehkäisemiseksi.

Pidättäytymään rikkomasta tai yrittämästä rikkoa Verkkosivuston tai siihen liitetyn verkon turvallisuus- tai todennustoimia tai

Verkkosivustolle tarjotulle sisällölle ominaisia turvallisuus - tai suojaustoimenpiteitä.

Pidättäytymään suorittamasta mitään toimia, jotka aiheuttavat suhteettoman tai tarpeettoman saturaation Verkkosivuston

infrastruktuuriin, Salton tai sen Konsernin yksiköiden järjestelmiin tai verkkoihin tai Verkkosivustoon kytkettyihin järjestelmiin

ja verkkoihin.

Joka tapauksessa Salto tai mikään sen Konsernin yksiköistä ei ole vastuussa Käyttäjän Verkkosivuston tai sen sisällön

käytöstä. Käyttäjä on vastuussa Saltolle ja sen Konsernin yksiköille tai kolmansille osapuolille kaikista vahingoista, jotka

voivat aiheutua näiden käyttövelvoitteiden rikkomisesta (mukaan lukien rajoituksetta kolmansien osapuolten teollis- ja

tekijänoikeuksien loukkaaminen).

Salto toteuttaa kohtuullisen asianmukaiset turvatoimet virusten, matojen tai muiden haittaohjelmien olemassaolon

tunnistamiseksi. Tästä huolimatta Käyttäjien on oltava tietoisia siitä, että internetin tietokonejärjestelmiin kohdistuvat

turvatoimenpiteet eivät ole täysin luotettavia ja että Salto tai sen Konsernin yksiköt eivät näin ollen voi taata sellaisten

virusten tai muiden tekijöiden puuttumista, jotka voivat aiheuttaa muutoksia Käyttäjien tietokonejärjestelmiin (ohjelmistot ja

laitteistot) tai sähköisiin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tiedostoihin. Käyttäjä on kaikissa tapauksissa vastuussa siitä, että

hänellä on käytettävissään riittävät työkalut haittaohjelmien havaitsemiseen ja poistamiseen. Salto tai mikään sen Konsernin

yksiköistä ei ole vastuussa mistään Käyttäjien tai kolmansien osapuolten järjestelmille, laitteistoille tai ohjelmistoille

aiheuttamista vahingoista Verkkosivuston käyttöoikeuksien tai käyttöpalvelujen tarjoamisen aikana.

Verkkosivustolle pääsy edellyttää palveluita ja tarvikkeita kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien lähetys

tietoliikenneverkkojen kautta, joiden luotettavuus, laatu, jatkuvuus ja toiminta eivät ole Salton eivätkä minkään sen Konsernin

yksikön vastuulla. Näin ollen Verkkosivuston kautta tarjottavat palvelut voidaan keskeyttää, peruuttaa tai estää. Salto eikä

mikään sen Konsernin yksiköistä ole vastuussa minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, joita Käyttäjä voi kärsiä

tietoliikenneverkkojen häiriöiden tai katkaisun takia, jotka aiheuttavat Verkkosivuston palvelun kumoamisen, peruuttamisen tai

keskeyttämisen.

Kuitenkin Salto vakuuttaa suorittaneensa kaikki tarvittavat toimenpiteet kykyjensä ja uusimman teknologian puitteissa

varmistaakseen Verkkosivuston toiminnan.

Salto pidättää itsellään oikeuden keskeyttää pääsyn Verkkosivustolle milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta teknisistä,

turvallisuus-, hallinta- tai ylläpitosyistä, sähkönsyötön häiriön tai muun syyn takia.
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3. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Kaikki Verkkosivuston sisältö, jonka ymmärretään sisältävän, mutta ei rajoittuen, tekstin, valokuvat, grafiikat, kuvat, kuvakkeet,

tekniikan, ohjelmistot, linkit ja muun audiovisuaalisen tai audiosisällön sekä niiden graafisen suunnittelun ja lähdekoodit

(“Sisältö”) kuuluu Salton, sen Konsernin yksiköiden tai kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksiin.

Käyttäjällä on yksinomainen oikeus tarkastella Verkkosivuston sisältöä. Teollis- ja tekijänoikeuksia (mukaan lukien voimassa

olevan teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön tunnustamat käyttöoikeudet) ei missään tapauksessa voida katsoa olevan

myönnetty tai lisensoitu Käyttäjälle lukuun ottamatta sellaista sisältöä, joka on ehdottoman välttämätöntä Verkkosivuston

käyttämiseksi näiden Käyttöehtojen määräysten mukaisesti.

Käyttäjät eivät missään tapauksessa saa osallistua mihinkään Verkkosivuston sisällön tai osan kopioimiseen, muuntamiseen,

jakeluun, julkiseen viestintään, julkaisemiseen, purkamiseen, uudelleenkäyttöön, edelleenlähettämiseen tai käyttöön missään

muodossa eikä millään tavalla tai menettelytavalla, ellei Salto nimenomaisesrti ole antanut siihen kirjallista lupaa.

Käyttäjien on pidättäydyttävä hankkimasta tai yrittämästä saada Sisältöä muilla keinoilla tai menettelyillä kuin niillä, jotka on

asetettu heidän saatavilleen tai ilmoitettu tähän tarkoitukseen tai joita käytetään yleisesti internetissä (edellyttäen, että tämä

ei merkitse riskiä vahingoittaa tai poistaa käytöstä Verkkosivustoa). Käyttäjien on aina kunnioitettava kaikkia Verkkosivustolla

olevia teollis- ja tekijänoikeuksia riippumatta siitä, ovatko ne Salton, Konsernin yksiköiden tai kolmansien osapuolten hallussa.

Tavaramerkit, kauppanimet tai erottuvat merkit ovat Salton, Konsernin yksiköiden tai kolmansien osapuolten omaisuutta, eikä

pääsyn Verkkosivustolle voida katsoa johtavan oikeuteen kyseisiin tavaramerkkeihin, kauppanimiin ja / tai erottuviin

merkkeihin. Tästä johtuen viittaukset tavaramerkkeihin, kauppanimiin tai erottuviin merkkeihin riippumatta siitä, omistavatko

ne Salto, Konsernin yksiköt tai kolmannet osapuolet, on kiellettyä ilman Salton tai sen laillisten omistajien valtuutusta.

Lisäksi on kiellettyä poistaa tai manipuloida tekijänoikeuksien tai muiden hyvitysten merkintöjä, jotka tunnistavat Käyttäjän

Verkkosivustolta löytämän sisällön oikeuksien omistajat, tai mitään suojausmekanismeja tai tietoja, jotka sisältyvät

Verkkosivuston tajoamaan sisältöön.

4. SISÄLTÖ

Salto pyrkii varmistamaan, että Verkkosivuston Sisältö on mahdollisimman laadukasta ja kohtuullisesti päivitettyä, mutta se ei

takaa sen hyödyllisyyttä, tarkkuutta, täydellisyyttä, merkityksellisyyttä tai että se on aina päivitettyä. Verkkosivustoilla näytetty

ja / tai ladattu Sisältö on vain havainnollistamistarkoitukseen, ja niitä pidetään vain ei-sitovina likimääräisinä viitteinä. Näin

ollen Salto ei vastaa mistään puutteellisista tai virheellisistä tiedoista, jotka Käyttäjälle on näytetty tai jotka hän on saanut

Verkkosivustolta.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään tämän Verkkosivuston Sisältöä lain ja näiden Käyttöehtojen sekä niiden Erityisehtojen

mukaisesti, joita mahdollisesti sovelletaan osion 1 määräysten mukaisesti. 

Salto ei ole vastuussa vahingosta tai haitasta, joka voi aiheutua Käyttäjien sisällön käytöstä tai siitä, että Käyttäjät rikkovat

voimassa olevia lakisääteisiä säännöksiä.

Jos Käyttäjä saa tietoonsa lainvastaisen tai laittoman sisällön olemassaolon, joka on lain vastainen tai johon voi liittyä teollis-

ja tekijänoikeuksien loukkaamista, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi näiden Käyttöehtojen alussa ilmoitettuun Salton
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sähköpostiosoitteeseen, jotta Salto voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Vastaavasti, jos joku Käyttäjä tai kolmas osapuoli katsoo, että jokin Salton omistaman Verkkosivuston sisältö rikkoo heidän

teollis- ja tekijänoikeuksiaan ja / tai muita oikeuksiaan, on hänen lähetettävä viesti näiden Käyttöehtojen alussa mainittuun

sähköpostiosoitteeseen seuraavat tiedot mukaan lukien:

Kantajan tai tämän laillisen edustajan henkilö- ja yhteystiedot.

Asiakirja tai asiakirjat, jotka osoittavat, että olet loukattujen oikeuksien omistaja.

Yksityiskohtainen kuvaus oikeuksista, joita Salton väitetään loukanneen, sekä niiden tarkka sijainti Verkkosivustolla.

Kantajan nimenomainen vakuutus siitä, että sisällön käyttö on tehty ilman väitettyjen loukattujen oikeuksien omistajan

suostumusta.

Epäselvyyden välttämiseksi mikään Verkkosivustolla oleva tieto tai mikään miltään niiden sivulta ladattu asiakirja ei muodosta

Saltonin tarjousta Käyttäjälle, eikä sitä tule tulkita myöskään Salton olettamukseksi minkäänlaisesta sopimusvelvoitteesta. 

Saadaksesi täydelliset tiedot Salton tuotteista ja palveluista ja / tai kaupallisesta tarjouksesta, ota yhteyttä paikalliseen

valtuutettuun jälleenmyyjään tai SALTOn toimistoon.

5. LINKIT

5.1 Linkit Verkkosivustolle

Käyttäjät ja yleensä kaikki oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt, jotka aikovat tarjota hyperlinkkiä tai teknistä linkkilaitetta

(esim. tekstilinkkiä tai painikkeita) heidän verkkosivustoltaan Verkkosivustolle ("Hyperlinkki") tulee saada kirjallinen

ennakkolupa Salolta.

Vaikka Salto olisi antanut etukäteen nimenomaisen, kirjallisen luvan siihen, Hyperlinkin luominen ei missään tapauksessa

tarkoita minkäänlaista suhdetta Salton tai Konsernin yksiköiden ja hyperlinkin luoneen verkkosivuston tai verkkosivun

omistajan välillä tai sitä että Salto hyväksyisi sen sisällön tai palvelut. Missään olosuhteissa ei ilmoiteta verkkosivustolla,

jossa Hyperlinkki sijaitsee, että Salto on antanut suostumuksensa Hyperlinkin lisäämiseen tai muuten sponsoroi, tekee

yhteistyötä, tarkistaa tai valvoo sen verkkosivuston palveluja, jossa Hyperlinkki esiintyy. 

Joka tapauksessa Salto pidättää oikeuden kieltää tai poistaa milloin tahansa minkä tahansa Hyperlinkin Verkkosivustolta,

erityisesti tilanteissa, joihin liittyy laitonta toimintaa tai sisältöä verkkosivustolla, johon Hyperlinkki on lisätty. Tässä mielessä

Saltolla ei ole kykyä eikä inhimillisiä tai teknisiä keinoja hallita kaikkea tietoa, sisältöä, tuotteita tai palveluita, joita tarjoavat

muut verkkosivustot, jotka ovat perustaneet Hyperlinkin Verkkosivustolle. Salto ei ota minkäänlaista vastuuta mistään

verkkosivuun liittyvästä näkökohdasta, joka muodostaa tämän Hyperlinkin, erityisesti, mutta ei rajoittuen, sen toiminnasta,

pääsystä, datasta, tiedoista, omista linkeistään ja / tai sen sisällöstä yleensä.

5.2 Linkitetyt sivustot Verkkosivustolta

Tämä Verkkosivusto asettaa Käyttäjien saataville vain internetissä saatavissa olevan tiedon, sisällön ja palveluiden

etsimiseen ja käyttämiseen, hyperlinkkejä tai teknisten linkkien laitteita (esim. tekstilinkkejä tai painikkeita), joiden avulla

Käyttäjät voivat käyttää internetsivustoja tai portaaleja, jotka kuuluvat tai joita ylläpitää kolmannet osapuolet ("Linkitetyt

sivustot”).
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Salto tarjoaa linkin Linkitettyihin Sivustoihin Käyttäjän mukavuuden vuoksi. Salto ei tarjoa tai markkinoi omasta tai kolmansien

osapuolten puolesta linkitetyillä sivustoilla saatavilla olevia tietoja, sisältöä ja palveluja eikä hyväksy, valvo tai kontrolloi

millään tavalla Linkitetyillä Sivustoilla olevaa sisältöä, palveluja tai mitään muutakaan materiaalia. Käyttäjät ovat täysin ja

yksinomaan vastuussa kyseisten sivustojen selaamisesta. On Käyttäjän vastuulla lukea ja hyväksyä tällaisilla Linkitetyillä

Sivustoilla julkaistut käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

Salto peruuttaa linkit Linkitettyihin Sivustoihin jos se saa tietoonsa, että Linkitetyt Sivustot viittaavat verkkosivuihin, joiden

sisältö tai palvelut ovat laittomia, loukkaavat kolmansien osapuolten omaisuutta tai oikeuksia tai ovat vahingollisia tai

moraalin tai hyvän käytöksen vastaisia (halveksivia, väkivaltaisia, rasistisia , pornografisia jne).

Vastaavasti, jos Käyttäjä saa tietoonsa, että Linkitetyt Sivustot viittaavat verkkosivuihin, joiden sisältö tai palvelut ovat

laittomia, loukkaavat kolmansien osapuolten omaisuutta tai oikeuksia, ovat vahingollisia, moraalin tai hyvän käytöksen

vastaisia (halveksivia, väkivaltaisia, rasistisia, pornografisia jne), Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Saltoon ilmoittamalla ainakin (i)

henkilötietonsa (nimi, osoite, puhelin ja sähköposti), (ii) Linkitetyn Sivuston lainvastaisuuden tai puutteellisuuden osoittavien

tosiasioiden kuvauksen ja (iii) jos kolmansien osapuolten omaisuutta tai oikeuksia rikotaan, kyseisen loukatun omaisuuden tai

oikeuksien haltijan henkilöllisyyden, jos se on eri kuin viestin lähettäjän. 

Tällainen Salton vastaanottama ilmoitus ei missään tapauksessa merkitse varsinaista tietämystä lähettäjän mainitsemasta

toiminnasta tai sisällöstä, 11. heinäkuuta annetussa laissa 34/2002 säädettyihin tarkoituksiin, tietoyhteiskunnan palveluista ja

sähköisestä kaupankäynnistä tai muusta vastaavasta lainkäyttöalueesta, jota jossain vaiheessa voidaan soveltaa.

 

6. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Käyttäjä voi tutustua henkilötietojen käsittelyyn liittyviin tietoihin, joita Salto on kuvannut Tietosuojakäytännössä

https://www.saltosystems.com/es/legal/privacy-policy/.

7. YLEISTÄ

Eri lausekkeiden otsikot ovat vain informatiivisia, eivätkä ne vaikuta, täytä tai laajenna näiden Käyttöehtojen tulkintaa. Salto voi

muokata tässä määriteltyjä ehtoja julkaisemalla kaikki muutokset samassa muodossa, jossa nämä Käyttöehdot esiintyvät, tai

millä tahansa Käyttäjille osoitetulla viestintätavalla.

Näiden Käyttöehtojen väliaikainen voimassaoloaika on näin ollen samanaikainen sen kanssa kuin se näkyy Verkkosivustolla,

kunnes sitä muutetaan kokonaan tai osittain. Tästä hetkestä lähtien muutetut Käyttöehdot tulevat voimaan.

Salto voi, rajoittamatta mahdollisesti vahvistettavien Erityisehtojen määräysten soveltamista, lopettaa, lykätä tai keskeyttää

milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta pääsyn Verkkosivuston sisältöön, ilman että Käyttäjä voi vaatia korvausta. Mainitun

toimenpiteen jälkeen aiemmin näissä Käyttöehdoissa kuvatut sisällön käyttökiellot jatkavat voimassaoloaan.

Jos näiden Käyttöehtojen ja Verkkosivustolle mahdollisesti asetettujen Erityisehtojen välillä on ristiriitaa, viimeksi mainittujen

määräykset ovat ensisijaisia.

Jos jokin tuomioistuin tai toimivaltainen hallintoelin julistaa minkä tahansa näiden Käyttöehtojen määräyksestä mitättömäksi

tai kokonaan tai osittain täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen mitättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta

näiden Käyttöehtojen muihin määräyksiin.
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Salton laiminlyönti käyttää tai panna täytäntöön mitä tahansa näiden Käyttöehtojen sisältämää oikeutta tai määräystä ei

merkitse niistä luopumista, ellei Salto ole myöntänyt sitä ja suostunut siihen kirjallisesti.

8. LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMIVALTA

Nämä Käyttöehdot ovat täysin Espanjan lainsäädännön alaisia.

Vastuuvapauslauseke:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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