LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÄMISTÄ
Keitä me olemme ja miten meihin voi ottaa yhteyttä?
delltheftprotection.com,
completecare.thewg.com,
adptheftclaim.com,
completecare.eu.com on TWG Services Limited -yhtiön ("me") hallinnoima sivusto. Yhtiö
on rekisteröity Englannissa ja Walesissa numerolla 1883565, ja rekisteröity
toimipaikkamme sijaitsee osoitteessa TWENTY Kingston Road, Staines-upon-Thames,
Surrey TW18 4LG. Päätoimistomme sijaitsee osoitteessa The Aspen Building, Floor 2,
Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF. ALV-tunnuksemme on GB896118291.
Toimintaamme valvoo Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority rahoitusvalvontaviranomainen.
Voit
ottaa
meihin
yhteyttä
lähettämällä
sähköpostia
osoitteeseen
EU.DPO@thewarrantygroup.com tai soittamalla asiakaspalveluumme numeroon 01594
863000.

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt nämä ehdot
Käyttämällä sivustoamme vahvistat, että hyväksyt nämä ehdot ja suostut noudattamaan
niitä.
Jos et hyväksy näitä ehtoja, et saa käyttää sivustoamme.
Suosittelemme näiden ehtojen tulostamista myöhempää tarvetta varten.

Sinuun saatetaan soveltaa myös muita ehtoja
Nämä käyttöehdot viittaavat seuraaviin lisäehtoihin, joita sovelletaan myös sivustomme
käyttöösi:
•

Tietosuojakäytäntömme [LISÄÄ LINKKI SIVUSTON TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN],
jossa eritellään ehdot, joiden mukaan käsittelemme sinulta kerättyjä tai sinun
antamia henkilötietoja. Käyttämällä sivustoamme suostut kyseiseen käsittelyyn ja
vahvistat, että kaikki antamasi tiedot ovat virheettömiä.

•

Evästekäytäntömme [LISÄÄ LINKKI EVÄSTEKÄYTÄNTÖÖN], jossa kerrotaan
sivustomme evästeistä.
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Sivustomme on tarkoitettu vain Euroopan unionin (EU) alueella oleskeleville
käyttäjille
Sivustomme on tarkoitettu vain EU:n alueella oleskeleville henkilöille. Me emme anna
ymmärtää, että sivustollamme oleva tai sen kautta saatava sisältö sopisi käytettäväksi
tai olisi saatavilla muilla alueilla.

Kuinka voit käyttää sivustomme aineistoa?
Me olemme sivustomme ja kaiken sivustolla julkaistun aineiston tekijänoikeuksien
omistajia tai lisenssin haltijoita. Kyseisiä töitä suojaavat tekijänoikeuslait ja -sopimukset
kaikkialla maailmassa. Kaikki kyseiset oikeudet pidätetään.
Voit tulostaa yhden tulosteen ja ladata otteita miltä tahansa sivustomme sivuilta
henkilökohtaiseen käyttöösi sekä pyytää muita organisaatiosi jäseniä tutustumaan
sivustollamme julkaistuun sisältöön.
Et saa muokata tulostamaasi tai lataamaasi aineistoa millään tavoin etkä saa käyttää
mitään kuvia, valokuvia, videoita tai ääntä tai kaavioita erillään niiden tekstistä.
Meidän (ja merkittyjen tahojen) asema sisällön laatijana on aina mainittava.
Et saa käyttää mitään sivustomme sisällön osaa kaupallisiin tarkoituksiin ilman meidän
tai lisenssin antajamme suostumusta.
Jos tulostat, kopioit tai lataat osan sivustomme sisältöä loukaten näitä käyttöehtoja,
oikeutesi käyttää sivustoa lakkaa välittömästi ja sinun on näin vaatiessamme
palautettava tai tuhottava kaikki tekemäsi kopiot aineistosta.

Me emme ole vastuussa viruksista, etkä sinä saa tuoda niitä
Sinä olet vastuussa tietotekniikkasi, tietokoneohjelmiesi ja alustoidesi asetuksista
sivustomme käyttämiseksi. Sinulla on oltava käytössä oma virustorjuntaohjelmisto.
Sinä et saa väärinkäyttää sivustoamme tuomalla tietoisesti viruksia, troijalaisia, matoja,
ehdollisia pommeja tai muuta haitta-aineistoa. Sinä et saa yrittää päästä luvattomasti
sivustollemme, palvelimelle, jossa sivustomme sijaitsee, tai mille tahansa palvelimelle,
tietokoneelle tai tietokantaan, joka liittyy sivustoomme. Sinä et saa hyökätä sivustoamme
vastaan palvelunestohyökkäyksellä tai ruuhkauttamishyökkäyksellä. Loukkaamalla tätä
ehtoa syyllistyt rikokseen vuoden 1990 tietotekniikan väärinkäyttöä koskevan lain nojalla.
Me ilmoitamme kaikista kyseisistä loukkauksista toimivaltaiselle viranomaiselle ja
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teemme yhteistyötä näiden kanssa henkilöllisyytesi selvittämiseksi.
loukkauksen tapauksessa oikeutesi käyttää sivustoamme lakkaa välittömästi.

Kyseisen

Minkä maan lakeja riita-asioihin sovelletaan?
Jos olet kuluttaja, huomaa, että näihin käyttöehtoihin, niiden sisältöön ja muotoon
sovelletaan Englannin lakia. Sinä ja me suostumme siihen, että Englannin ja Walesin
tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta, paitsi silloin, jos oleskelet PohjoisIrlannissa, voit käynnistää menettelyn myös Pohjois-Irlannissa ja jos oleskelet
Skotlannissa, voit käynnistää menettelyn Skotlannissa.
Jos olet yritys, näihin käyttöehtoihin, niiden sisältöön ja muotoon (ja kaikkiin sopimuksen
ulkopuolisiin riita-asioihin ja vaatimuksiin) sovelletaan Englannin lakia. Me molemmat
suostumme siihen, että Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on yksinomainen
toimivalta.

Tavaramerkkimme ovat rekisteröityjä
The Warranty Group® ja TWG-logot ovat The Warranty Group, Inc. -yhtiön
Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Sinulla ei ole oikeutta
käyttää niitä ilman suostumustamme, elleivät ne sisälly käyttämääsi aineistoon, joka
sallitaan kohdassa "Kuinka voit käyttää sivustomme aineistoa?". Kaikki muut tämän
sivuston tavaramerkit ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta eikä niitä saa käyttää
ilman lupaa.
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