
LISENSSIEHDOT – Yksityishenkilö 

Nämä lisenssiehdot (”Ehdot”) koskevat Toimittajan tarjoamia taideverkkokursseja ja niiden sisältöä. 
Kunkin toimituksen kohteena olevan taideverkkokurssin tarkempi sisältö on eritelty verkkokurssin 
kuvauksessa. 

Toimittaja on taidegalleria GalleriAri. www.galleriari.fi , galleria@galleriari.fi 

Tilaaja on yksityishenkilö, joka tilaa taideverkkokurssin ja sen sisällön henkilökohtaiseen 
käyttöönsä. Tilaaja saa palvelun käyttöoikeuden Toimittajalta tekemällä̈ tilauksen suoraan 
Toimittajalle, Toimittajan verkkosivuilta tai verkkosivujen kautta saatavilla olevilla keinoilla. 

1. Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet 

1.1. Hyväksymällä tarjouksen Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja. Tilaaja ymmärtää ja 
hyväksyy, että nämä Ehdot yhdessä tilauksen ja tilausvahvistuksen kanssa muodostavat 
sitovan Sopimuksen Tilaajan ja Toimittajan välille. Toimittajan Tilaajalle toimittaman 
taideverkkokurssin sisältö, toimituksen aikataulu ja mahdolliset erityisehdot on yksilöity 
verkkokurssin kuvauksessa Toimittajan verkkosivuilla ja Toimittaja voi antaa lisätietoja 
tilausvahvistuksessa.  

1.2. Tilaajalla on oikeus käyttää taideverkkokurssia ja sisältöä näiden Ehtojen mukaisesti. 

1.3. Taideverkkokurssi sisältöineen on tarkoitettu yksityishenkilöitä varten ja se on 
henkilökohtainen. Tilaaja ei saa myydä, kopioida, tuottaa toisessa muodossa, jakaa tai 
ohjata taideverkkokurssia tai sen sisältöä muissa tarkoituksissa. 

2. Toimittajan oikeudet ja velvollisuudet 

2.1. Toimittaja sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja. Toimittaja ymmärtää ja hyväksyy, että nämä 
Ehdot yhdessä tilauksen ja tilausvahvistuksen kanssa muodostavat sitovan Sopimuksen 
Tilaajan ja Toimittajan välille. Toimittajan Tilaajalle toimittaman taideverkkokurssin sisältö, 
toimituksen aikataulu ja mahdolliset erityisehdot on yksilöity verkkokurssin kuvauksessa 
Toimittajan verkkosivuilla ja Toimittaja voi antaa lisätietoja tilausvahvistuksessa.  

2.2. Toimittajan taideverkkokurssin ja sen sisällön tulee olla Sopimuksen mukaisia sisällöltään, 
laadultaan ja toimitustavaltaan. Jos toimitus viivästyy Tilaajasta tai kolmannesta osa-
puolesta johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on 
korjattu tai poistunut. 

3. Aineettomat oikeudet 

3.1. Kaikki tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet Osapuolten olemassa olevaan 
aineistoon kuuluvat kyseiselle Osapuolelle tai sen lisensoijille. Taideverkkokurssien 
sisällön tekijänoikeudet nimenomaisesti kuuluvat Toimittajalle ja Toimittajan lisensoijille.  

4. Hinta- ja maksuehdot 

4.1. Taideverkkokurssia ja sen sisältöä koskevat hinnat noudattavat Toimittajan kulloinkin 
voimassa olevia hinnastoja, jotka on julkaistu verkossa tai jotka Toimittaja on asettanut 
muulla tavalla saataville. 

4.2. Ellei nimenomaisesti ole toisin mainittu hinnastossa tai muutoin kirjallisesti sovittu, kaikki 
maksut suoritetaan etukäteen. Toimittaja voi tarjota useita maksutapoja, joihin voidaan 
soveltaa maksutapakohtaisia erityisehtoja.  
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5. Vastuun rajoitus 

5.1. Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle mistään välillisistä vahingoista. 

5.2. Kummankin osapuolen enimmäisvastuu näiden Ehtojen ja Sopimuksen alaisista virheistä 
ja vahingoista lukuun ottamatta maksamattomia maksuja on rajoitettu tarjouksen 
mukaiseen toimituksen kokonaishintaan, jollei osapuoli ole aiheuttanut virhettä tai 
vahinkoa tahallisella tai törkeän huolimattomalla menettelyllä. 

6. Tietosuoja 

6.1. Osapuolet noudattavat toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (”GDPR”) ja muuta 
sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Toimittajan yleinen tietosuojapolitiikka on saatavilla 
osoitteessa www.galleriari.fi ja toimittaja noudattaa sitä kaikessa toiminnassaan. 

7. Sopimuksen voimaantulo ja peruuttaminen 

7.1. Nämä Ehdot ja Sopimus astuvat voimaan, kun Tilaaja tekee tilauksen ja saa 
tilausvahvistuksen, jonka liitteenä nämä Ehdot ovat, jollei toisin ole nimenomaisesti 
kirjallisesti sovittu ja ovat voimassa toistaiseksi. 

7.2. Osapuolella on oikeus päättää nämä Ehdot ja Sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo näitä 
Ehtoja eikä seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta ole kyennyt 
korjaamaan virhettään. 

7.3. Sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta on ymmärrettävä siten, että niiden tulee pysyä 
voimassa myös Sopimuksen päättymisen, purkamisen tai peruuttamisen jälkeen, jäävät 
kuitenkin voimaan riippumatta Sopimuksen päättymisen syistä. 

8. Muut ehdot 

8.1. Nämä Ehdot ja Sopimus eivät ole siirrettävissä. 

8.2. Mikäli jokin näistä sopimusehdoista osoittautuu myöhemmin lain, asetuksen tai 
viranomaiskäytännön vastaiseksi, on toimittajalla oikeus muuttaa sopimusehtoa siten, että 
se on vaatimusten mukainen. 

8.3. Mikäli näiden Ehtojen, tarjouksen, mahdollisen tilauksen ja mahdollisten erityisehtojen 
välillä on ristiriita, on soveltamisjärjestys seuraava: (i) tilaus, (ii) muut erityisehdot ja (iii) 
Ehdot. 

9. Sovellettava laki ja riidan ratkaisu 

9.1. Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 

9.2. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset riitaisuudet sovinnollisesti neuvotteluin. 
Mikäli sovintoa ei saavuteta, mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan vastaajan kotipaikan 
käräjäoikeudessa.
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