
Loppukäyttäjän lisenssisopimus
Kulunvalvonta pilvisovellukset

1. YLEISTÄ

Salto Systems, SL (“Salto”) on espanjalainen yritys, jonka rekisteröity osoite on C/Arkotz 9, Polígono Lanbarren, 20180

Oiartzun (Guipúzcoa-Espanja), verotunnus B-20.708.517, puhelinnumero +34 943 344 550 ja sähköpostiosoite

info@saltosystems.com.

Rekisteröity Guipúzcoan kaupparekisteriin, osa 1.850, sivu 101, sivu SS-18.081.

2. GENERAL TERMS OF USE OF THE APP

2.1. Soveltamisala

Tämä sopimus säätelee SALTOn omistaman Sovelluksen ("Käyttöehdot”) Käyttäjä (eli henkilö, joka hyväksyy nämä

käyttöehdot) on ladannut ja käyttää Käyttäjän älypuhelimessa tai tablet-laitteessa (Laite”). Nämä käyttöehdot korvaavat kaikki

aikaisemmat sopimukset tai ehdot, jotka käyttäjä on sopinut samaan tarkoitukseen ja samalle sovellukselle.

Termi "Sovellus”Tarkoittaa asiaankuuluvaa Salton ohjelmistosovellusta, jonka Käyttäjä on ladannut sen käyttöön Apple iOS- ja

Android OS -laitteissa sekä niiden mahdollisissa päivityksissä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Sovelluksen avulla käyttäjä voi

muun muassa avata laitteellaan yhteensopivan Salton kulunvalvontajärjestelmällä varustettujen tilojen ovet (Sijainti”)

Edellyttäen, että Käyttäjälle on aiemmin myönnetty matkapuhelimen käyttöoikeudet kyseiseen sijaintiin

(Matkapuhelinpalvelut”) Vastaavan järjestelmän omistaja, jolla on aktiivinen lisenssi Salton ohjelmiston

kulunvalvontaratkaisuun kyseiseen sijaintiin. Tällaisiin matkaviestinpalveluihin ja muihin palveluihin, joita Salto voi päättää

tarjota sovelluksen kautta, kutsutaan jäljempänä yhdessä "Palvelut”.

2.2. Download of the App and acceptance of these Terms of Use

Käyttäjä voi ladata sovelluksen laitteen valmistajan tai sovellusten jakelijayhtiön tarjoaman myymälän kautta (" Säilytä”).

Ladattuaan ja avattuaan sovelluksen käyttäjä voi näyttää nämä ehdot napsauttamalla käytettävissä olevaa linkkiä, ennen kuin

käyttäjä voi kirjautua sisään. Käyttäjä voi käyttää sovellusta ja käyttää palveluita napsauttamalla "Kirjaudu" -ruutua tai

vastaavaa ruutua, joka voidaan näyttää tähän tarkoitukseen. Napsauttamalla kyseistä ruutua Käyttäjä hyväksyy näiden

käyttöehtojen sisällön (mukaan lukien kaikki tässä asetetut takuu- ja vastuurajoitukset) ja sitoutuu täyttämään sen sisällön.

Siksi käyttäjää pyydetään lukemaan ja lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti ennen napsauttamista kyseiseen ruutuun ja

pääsyä sovellukseen.

Mobiilikäyttöpalvelujen Käyttäjän käyttäminen sovelluksen kautta (kun on ladannut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot) kussakin

tietyssä paikassa on täysin riippuvainen ja edellyttää, että vastaavan Salton kulunvalvontajärjestelmän omistaja Sijainti

("Järjestelmän omistaja”) on aiemmin myöntänyt Käyttäjälle, jolla on mobiilikäyttöoikeudet, Mobiilikäyttöpalvelujen käyttöön

Sijainnissa. Näin ollen tällaisten mobiilikäyttöoikeuksien myöntäminen Käyttäjälle ei kuulu näiden käyttöehtojen piiriin, ilman

että Salto ota minkäänlaista vastuuta niiden myöntämisestä tai peruuttamisesta käyttäjille.
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2.3. Maksut. 

Sovelluksen käyttäjän lataaminen ja käyttö on ilmaista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta:

Liittymismaksu, jonka Käyttäjät maksavat pääsystä vastaavaan tietoliikenneverkkoon. Tämän vuoksi Käyttäjä hyväksyy, että

hänen matkapuhelinoperaattorinsa kanssa tehdyt sopimusehdot ovat edelleen voimassa Sovellusta käyttäessään. Tämän

seurauksena mobiiliverkon tarjoaja voi veloittaa Käyttäjältä pääsystä verkkoyhteyspalveluihin yhteyden keston ajan, kun hän

käyttää Sovellusta ja/tai Palveluita.

Mahdolliset maksut, jotka Järjestelmän omistaja maksaa siitä, että käyttäjä pääsee mobiilikäyttöpalveluihin.

Salto pidättää oikeuden tehdä tulevaisuudessa harkintansa, jonka se pitää sopivana Sovelluksen ja / tai kaikkien tai joidenkin

Palvelujen lataamiseen ja / tai käyttöön. Tällöin Salto ilmoittaa käyttäjälle riittävän ajoissa sovellettavat ehdot.

2.4. Käyttölupa.

Näiden käyttöehtojen mukaisesti Salto myöntää Käyttäjälle ja Käyttäjä hyväksyy rojaltivapaan, henkilökohtaisen, ei-kaupallisen,

ei-siirrettävän, peruutettavan, rajoitetun ja ei-yksinomaisen käyttöluvan Sovellus, yksinomaan pääsyä varten Sovellukseen sekä

niiden ominaisuuksien ja palveluiden käyttämiseen ja käyttämiseen, jotka Salto päättää tarjota sovelluksen kautta. Tällainen

lisenssi myönnetään ja on saatavilla yksinomaan sen jälkeen, kun Käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot kohdassa 2.2

esitetyn telemaattisen hyväksymismekanismin mukaisesti. Mainittu Sovelluksen sallittu käyttö sisältää sovelluksen

täydellisen tai osittaisen kopioimisen yksinomaan sen käyttöä, lataamista, suorittamista ja Laitteessa näyttämistä varten.

2.5. Luvaton pääsy sovellukseen tai palveluihin. 

Edellä mainittu myönnetty lisenssi on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Käyttäjä on vastuussa Sovelluksen ja/tai

Palvelujen käytöstä kaikilla laitteillaan, ja hän on velvollinen varmistamaan, ettei kukaan luvaton henkilö pääse sovellukseen

ja/tai palveluihin minkään laitteen kautta. hänen Laitteensa (esimerkiksi minkä tahansa laitteen, jolle sovellus on asennettu),

katoamisen tai väärinkäytön vuoksi). Käyttäjä ottaa täyden vastuun kaikista toimista, jotka suoritetaan käyttäjän profiilin

käyttämiseen sovelluksessa, ja on rajoituksetta vastuussa (i) Saltolle ja mille tahansa muulle sen konserniin kuuluvalle

yritykselle ja/tai (ii) järjestelmän omistajille, jotka ovat myöntäneet Käyttäjälle, jolla on mobiilikäyttöoikeudet sijaintiinsa,

kaikista vahingoista, jotka johtuvat Sovelluksen ja/tai Palvelujen väärinkäytöstä tai sopimattomasta käytöstä hänen laitteensa

kautta. Mikäli käyttäjä havaitsee tai epäilee, että sovelluksen tai palveluiden kolmas osapuoli on menettänyt, varkautta tai

käyttänyt väärin Laitteen (laitteiden) kautta, Käyttäjä on täysin velvollinen ilmoittamaan asiasta järjestelmän omistajille, jotka

ovat myöntäneet käyttäjälle luvan. joilla on mobiilikäyttöoikeudet Paikoihinsa, jotta viimeksi mainitut voivat ryhtyä

tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin (mukaan lukien muun muassa tällaisten laitteiden mobiilikäyttöoikeuksien

peruuttaminen).

2.6. Ei sallittu käyttö. 

Sovelluksen sallittu käyttö on rajoitettu edellisessä kohdassa 2.4 kuvattuun käyttöön. Kaikenlainen käyttö mihin tahansa

muuhun tarkoitukseen on nimenomaisesti kiellettyä ja katsotaan ohjelmistopiratismiksi, joka rikkoo immateriaali- ja

teollisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Salto pidättää itsellään oikeuden vaatia vastuuta tämän ehdon rikkomisesta

sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
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Rajoittamatta tarkoitusta, Käyttäjällä ei ole oikeutta eikä sitoudu olemaan sallimatta kolmansien osapuolten (i) tehdä ja

levittää kopioita Sovelluksesta, (ii) yrittää kopioida, jäljentää, muuttaa, manipuloida, muuttaa, käänteinen suunnittelu, purkaa,

hajottaa, siirtää, vaihtaa tai kääntää sovellusta, (iii) luoda kaikenlaisia johdannaisia teoksia sovelluksesta, (iv) sallia

luvattoman henkilön pääsyn sovellukseen tai palveluihin tai käyttää niitä, (v) lisenssi, alilisenssi, myynti, myydä, siirtää,

luovuttaa, jaella tai muutoin kaupallisesti hyödyntää sovellusta tai oikeutta käyttää ja käyttää sovellusta tai palveluita, (vi)

käyttää sovellusta tai palveluja millään tavalla, joka on laitonta, laitonta, petollista tai haitallista tai yhteys laittomaan,

laittomaan, petolliseen tai haitalliseen tarkoitukseen tai toimintaan taikka mihin tahansa tarkoitukseen, joka loukkaa

kolmansien osapuolten oikeuksia, tai (vii) käyttää sovellusta tai palveluja millään tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa

vahinkoa sovellukseen tai palveluihin tai saatavuuden tai sovelluksen tai palvelujen esteettömyys. Käyttäjä ei myöskään saa

käyttää Sovellusta tai Palveluja, jos se on Salton tai minkä tahansa muun Salto-ryhmän yrityksen kilpailija taikka Sovelluksen

tai Palvelujen saatavuuden, turvallisuuden, suorituskyvyn tai toimivuuden seuraamiseksi tai muuhun vertailuarvoon tai

kilpailutarkoituksiin.

2.7. Teollis- ja tekijänoikeudet. 

Koko sovellus eli kaikki sovelluksen muodostavat elementit (tekstit, kuvat, tavaramerkit, logot, ohjelmistotiedostot,

väriyhdistelmät jne.), sen sisällön rakenteen valinta ja järjestys sekä taustalla oleva lähdekoodi on suojattu henkisen ja

teollisen suojan alaisina. kiinteistölainsäädäntöä, jolla ei ole oikeutta hyödyntää, jäljentää, levittää, muuttaa, julkisesti välittää,

luovuttaa tai muuttaa niitä, eikä hänellä ole oikeutta harjoittaa muutakaan niiden levittämistä, jota Salto ei ole nimenomaisesti

sallinut. Kaikki immateriaalioikeudet sovellukseen ja kaikkiin edellä mainittuihin elementteihin (mukaan lukien lähdekoodi)

kuuluvat yksinomaan Saltolle ja/tai sen lisenssinantajille.

Käyttäjän pääsy Sovellukseen tai Palveluihin ei anna käyttäjälle mitään omistusoikeutta tai muun tyyppisiä oikeuksia

Sovellukseen, Sovelluksen sisältöön, Palveluihin tai taustalla olevaan lähdekoodiin lukuun ottamatta sallittua käyttöä

Sovelluksen ja Palvelujen osio 2.3.2. Salto pidättää oikeuden ryhtyä oikeustoimiin Käyttäjää kohtaan, jos hän rikkoo

immateriaalioikeuksia.

2.8. Muutoksia ja päivityksiä.

Salto varaa oikeuden muuttaa tai päivittää Sovellusta ja/tai muuttaa Palvelujen teknisiä asetuksia milloin tahansa oman

harkintansa mukaan ilman Käyttäjän lupaa ja ilman, että Käyttäjällä on oikeus minkäänlaiseen korvaukseen. Kaikki tällaiset

muutokset sekä niihin liittyvät immateriaali- ja teollisoikeudet kuuluvat yksinomaan Salolle.

Moreover, any such amendments shall be deemed automatically subject to and covered by these Terms of Use.

2.9. Laitteistovaatimukset. 

Sovellus on saatavilla laitteille, joissa on joko Apple iOS tai Android käyttöjärjestelmä. Sovelluksen käyttäminen edellyttää

kuitenkin, että Käyttäjällä on yhteensopiva laite, Internet-yhteys ja tarvittavat vähimmäisvaatimukset (mukaan lukien iOS:n ja

Android OS:n asianmukainen versio), joihin voi tutustua ennen sovelluksen lataamista osoitteessa Sovelluksen tiedot ovat

saatavilla Storesta ("Ohjelmistovaatimukset").

Käyttäjä on yksin vastuussa sen tarkistamisesta, että sovellus on yhteensopiva laitteen kanssa ja että tällainen laite täyttää

ohjelmistovaatimukset, olettaen, että kaikki vahingot ja menetykset, jotka Sovelluksen käyttö (mukaan lukien asennus) voi

aiheuttaa laitteelle.
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Lisäksi käyttäjä myöntää, että jotkin Sovelluksen ja / tai Palvelujen ominaisuudet eivät välttämättä ole täysin toimintakykyisiä

Käyttäjän laitteen ominaisuuksien vuoksi.

2.10. Saatavuus. 

Salto pyrkii kohtuullisin keinoin tuomaan sovelluksen aina saataville, mutta Salto ei takaa 100-prosenttista käytettävyyttä.

Käyttäjä myöntää, että Sovellusta tarjotaan Internetin ja matkapuhelinverkkojen kautta, joten sovelluksen laatuun ja

saatavuuteen voivat vaikuttaa tekijät, joita Salto ei voi kohtuudella valvoa.

Lisäksi käyttäjä myöntää, että sovelluksen ja Access Mobile Services -palvelujen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi (i)

kyseisen sijainnin kulunvalvontajärjestelmän laitteiston on oltava täydellisissä olosuhteissa ja riittävässä kunnossa ja (ii)

tällaisen sijainnin järjestelmän omistajan on annettava asianmukaisesti käyttäjälle, jolla on liikkumisoikeudet sijaintiin, kohdan

2.2 määräysten mukaisesti; jotka molemmat ovat myös Salton hallinnassa.

Näin ollen ja rajoittamatta tarkoituksia, paitsi petostapauksissa, Salto ei ota minkäänlaista vastuuta Sovelluksen tai Palvelujen

saatavuudesta, sisällön lataamisen tai käyttämisen vaikeudesta tai kyvyttömyydestä tai muusta viestintäjärjestelmän

häiriöstä, joka voi johtaa sovellukseen tai Palvelut eivät ole käytettävissä ja / tai Palvelujen poissaolon takia

kulunvalvontajärjestelmän laitteiston sopimattomasta tilasta tai järjestelmän omistajan riittämättömästä

mobiilikäyttöoikeuksien myöntämisestä käyttäjälle. Salto ei ole vastuussa mistään sovelluksen tuesta tai ylläpidosta.

2.11. Ei takuuta. 

Sovellus on saatavilla "sellaisenaan" ilman, että Salto myöntää sille minkäänlaista takuuta. Salto kieltäytyy lain sallimissa

rajoissa kaikista oleellisista takuista sovelluksen suhteen.

2.12. Vastuun rajoitus. 

Kumpikin osapuoli on vastuussa toiselle osapuolelle vahingoista ja menetyksistä, jotka aiheutuvat välittömänä ja

välttämättömänä seurauksena näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden olennaisesta rikkomisesta, kuitenkin seuraavien

kohtien rajoituksin.

Kun laki sen sallii ja lain sallimassa laajuudessa, Salto ei ole vastuussa:

Epäsuora, erityinen, rankaiseva, esimerkinomainen tai välillinen vahinko tai voiton menetys.

Mikä tahansa vahinko tai luonteen menetys, joka on aiheutunut tai kärsinyt Käyttäjältä Sovelluksen ja / tai Palvelujen käytön,

käytön ja suorittamisen seurauksena (mukaan lukien rajoituksetta Sovelluksen asennus ja mahdolliset vahingot, jotka ovat

aiheutuneet Käyttäjän laitteelle asennuksen tulos).

Kaikenlainen vahinko tai menetys johtui Sovelluksen tai Palvelujen puutteesta.

In all cases, Salto will not be liable for any loss or damage that is not reasonably foreseeable. Nothing in these Terms of Use

shall exclude or limit Salto’s liability for death or personal injury caused by negligence or for fraud or fraudulent

misrepresentation or any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

3. HENKILÖTIEDOT

3.1 Käyttäjä tarvitsee rekisteröidä Mobile Access Services -sovelluksen kautta tilin, jota varten Käyttäjää on pyydettävä
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toimittamaan Salolle henkilöllisyystietoja ja / tai yhteystietoja. Salto käsittelee tällaisia henkilötietoja rekisterinpitäjänä

seuraavan Salto-tietosuojakäytännön mukaisesti.

3.2 Sen lisäksi, että käyttäjä käyttää matkapuhelupalveluja yhteen tiettyyn sijaintiin, liittyy lopulta myös käyttäjän

henkilötietojen käsittely järjestelmän omistajan toimesta. Järjestelmän omistaja toimii tällaisten henkilötietojen

rekisterinpitäjänä (tai joissakin tilanteissa prosessorina), ja Salto käsittelee henkilötietoja vain tietojenkäsittelijänä (tai

joissakin tilanteissa aliprosessorina). Tällaisissa tapauksissa Salto käsittelee viittaavia henkilötietoja yksinomaan

järjestelmän omistajan puolesta ja sen ohjeita noudattaen vastaavien kulunvalvonnan verkkopalvelujen ja / tai teknisen tuen

palvelujen toimittamiseksi järjestelmän omistajalle. Tätä varten järjestelmän omistaja ja Salto allekirjoittavat

tietojenkäsittelijäsopimuksen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Järjestelmän omistaja on vastuussa siitä, että hän on aiemmin ilmoittanut käyttäjälle, kuinka järjestelmän omistaja ja sen

käsittelijät käsittelevät tällaisia henkilötietoja, ja varmistaa, että sillä on laillinen oikeusperusta suorittaa tällainen käyttäjän

henkilötietojen käsittely.

4. AMENDMENT OF THESE TERMS OF USE

Salto pidättää oikeuden muuttaa kokonaan tai osittain näitä käyttöehtoja sekä oikeuden lisätä uusia käyttöehtoja täydentäviä

ehtoja ja käytäntöjä. Näiden käyttöehtojen voimassa oleva versio löytyy sovelluksen asetuksista.

Notwithstanding the above, when significant changes exist, the new conditions and/or the new Terms of Use, shall be

displayed to the User through the App before login; so that the User accepts the new conditions or the new Terms of Use by

clicking the box “Login” or any other equivalent box. After having accepted the new conditions or the new Terms of Use (and

only after having accepted them), the User shall be entitled to access to the features of the App.

5. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan (ja ovat siten täysin sitovia) siitä hetkestä, kun Käyttäjä hyväksyy sen (jollei kohdan 2.2

määräyksistä muuta johdu).

Salto voi milloin tahansa irtisanoa käyttäjän kanssa allekirjoitetun sopimuksen hyväksymällä nämä käyttöehdot. Tällöin näiden

käyttöehtojen nojalla myönnetty käyttöoikeus katsotaan automaattisesti peruutetuksi ja peruutetuksi.

The User shall be entitled to terminate the contract subscribed with Salto, by means of the acceptance of these Terms of Use,

at any moment by uninstalling the App, without any kind of notification by the User to Salto being necessary.

Lisäksi Salto pidättää oikeuden keskeyttää väliaikaisesti pääsyn Sovellukseen ja / tai Palveluihin, kun ilmenee teknisiä

vaikeuksia, jotka Salton kriteerien mukaan voivat vähentää Salton toteuttamia turvatoimenpiteitä Sovelluksen moitteettomaan

toimintaan ja / tai Palvelut.

6. ERI SÄÄNNÖKSET

The titles and headings of the various sections and sub-sections contained in these Terms of Use have been chosen for the

sole purpose of offering a guide to assist a reading of the said sections. It is considered that, for contractual purposes, these

headings do not alter the content of the sections or sub-sections to which they refer to.
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The official language of these Terms of Use is English. In case of any discrepancy between the English version and any other

version the Terms of Use could be translated to (for the exclusive purposes of facilitating the User’s understanding), the

content of the English version shall prevail.

Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että (i) hänen kotipaikkansa ei sijaitse missään maassa, johon Amerikan yhdysvallat on asettanut

kauppasaartoa tai jonka Yhdysvallat katsoo olevan terrorismia tukeva yhteisö, ja (ii) Käyttäjä ei ole sisällytetty mihinkään

luetteloon kielletyksi yksiköksi Amerikan yhdysvalloissa.

In the event that any of the clauses in these Terms of Use is declared null and void or without effect, either wholly or in part,

this nullity or lack of effect shall not affect the validity or the effectiveness of the remaining clauses, which shall remain valid

and effective, unless the aforementioned nullity or lack of effect entails an essential and substantial change to the other

provisions set out in these Terms of Use. The clause declared null and void or without effect shall be regarded as not included,

and it shall be replaced by a new clause or interpreted in a manner that is acceptable in law, whose contents is as similar as

possible to the clause that Salto would have included if it had known about the lack of validity or effect of this clause.

7. LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMIVALTA

Nämä käyttöehdot ovat täysin Espanjan lainsäädännön alaisia. Osapuolet, jotka nimenomaisesti luopuvat oikeuksistaan mihin

tahansa muuhun lainkäyttöalueeseen, johon niillä saattaa olla oikeus, nimenomaisesti suostuvat esittämään kaikki kiistat,

jotka voivat syntyä näistä käyttöehdoista, sovelluksesta, palveluista tai niiden käytöstä tai toiminnasta. olivatpa ne

sopimusluonteisia tai sopimuksen ulkopuolisia, San Sebastianin kaupungin (Gipuzkoa-Espanja) tuomioistuimille ja niiden

hierarkkisille esimiehille.

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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