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Avtal om nyttjanderätt av Timmi-programvaran
1. Avtalsparter
Tjänsteleverantör: Sibbo kommun, Kultur- och fritidstjänster
Kund: En individ eller organisation som registrerar sig som användare av Timmi-programvaran.
2. Avtalets ikraftträdande
För kundens del träder avtalet i kraft efter att detta avtal har godkänts och nödvändig
registreringsinformation har getts. Kunden har registrerat sig när tjänsteleverantören har beviljat
kunden ett användarnamn och lösenord. För tjänsteleverantörens del träder avtalet i kraft när kunden
beviljats rätt att registrera sig i tjänsten.
3. Kundens rättigheter, ansvar och skyldigheter
Kunden har rätt att använda tjänsten i enlighet med villkoren i detta avtal.
Du kunden registrerar sig får kunden ett personligt användarnamn och lösenord till tjänsten. Kunden
förbinder sig att bevara dem omsorgsfullt och hålla dem för sig själv. Kunden ansvarar för att
användarnamnet och lösenordet inte hamnar i händerna på utomstående. Kunden ansvarar för
användning som sker med kundens användarnamn och lösenord.
Kunden ansvarar för anskaffningen av och skicket på sin utrustning, anslutning och programvara som
behövs för att använda tjänsten.
Kunden ansvarar för alla kostnader som för kunden uppstår av användningen av tjänsten.
Kunden får inte inkludera eller länka tjänsten på sin egen webbplats utan tjänsteleverantörens
tillstånd.
Kunden ansvarar själv för skydd av sin egen dator, sitt datasystem och övrig motsvarande ITutrustning.
Detta avtal gäller endast Timmi-programvaran. Lokalerna som hyrs har egna användaravtal som
kunden också ska följa.
4. Tjänsteleverantörens rättigheter, ansvar och skyldigheter
Tjänsteleverantören har rätt att förhindra kunden från att använda tjänsten.
Tjänsteleverantören har rätt att ta en reserverad träningstid för sitt eget bruk på grund av en tävling
eller annat evenemang eller om träningstiden säljs som ordinarie träningstid. Kunden får ett
meddelande om detta i ett så tidigt skede som möjligt men dock senast ett dygn före träningstiden
börjar.
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Tjänsteleverantören har rätt att ändra innehållet i tjänsten. Eventuella ändringar meddelas på
webbplatsen inom en rimlig tid i förväg. Anmälningsskyldigheten gäller inte tekniska ändringar.
Tjänsteleverantörerna har rätt att tillfälligt avbryta tjänsten. Tjänsteleverantören strävar efter att ett
avbrott inte fortsätter längre än nödvändigt och att kostnaderna som det orsakar förblir så låga som
möjligt.
Tjänsteleverantören ansvarar inte för systemets funktion eller för avbrott, störningar i
datakommunikationen eller ändring eller förlust av information som orsakats av tekniska fel, service
eller installationsarbeten. Tjänsteleverantören strävar efter att säkerställa att tjänsten uppfyller rimliga
krav på datasäkerhet men ansvarar inte för skador som datasäkerhetsrisker, till exempel datavirus,
orsakar kunden.
5. Priser/avgifter för tjänsten
Kunden betalar som hyra för den reserverade lokalen ett pris enligt ikraftvarande prislista. Om kunden
inte avbokat tiden enligt Kultur- och fritidstjänsters anvisningar är kunden skyldig att betala tiden
kunden reserverat i en lokal för inomhusmotion även om tiden inte utnyttjats.
Om kunden inte betalar för lokalerna kunden reserverat, har tjänsteleverantören rätt att förhindra
användning av tjänsten.
6. Integritetsskydd
Tjänsteleverantören registrerar de uppgifter som kunden lämnar i samband med registreringen i en
kunddatabas. Dessutom samlas kundspecifik information vid användning av tjänsten.
Informationen användas för statistisk forskning och i syften som anknyter till tjänsten, till exempel
fastställande av priset (vuxna/barn). Därtill används kontaktinformation i syfte att informera kunderna
och för marknadsföring. Kunden har rätt att förbjuda att meddelanden skickas.
Kundernas uppgifter överlåts inte till tredje part.
Uppgifterna förvaras skyddade så att de endast kan användas för de specificerade ändamålen (se
Timmi-dataskyddsbeskrivning).
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