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PHOENIX CONTACT OY:N INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÖEHDOT
Näissä käyttöehdoissa kerromme PHOENIX CONTACT Oy:n internet-sivuilla julkaistavan aineiston käyttöä
koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. PHOENIX CONTACTilla on oikeus
päivittää näitä ehtoja ja muuttaa internet-sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja internetsivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet
PHOENIX CONTACTin internetsivujen visuaalinen ilme ja sivuilla julkaistu aineisto, kuten tekstit, kuvat,
ohjeet, piirustukset, grafiikka, videot ja logot on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti.
Sivujen sisällön tai niiden osan kopioimiseen, jakeluun tai tallentamiseen on pyydettävä etukäteen lupa
PHOENIX CONTACTilta. Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen
tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteita ja materiaalipankin aineistoja on sallittua käyttää
journalistisiin tarkoituksiin. Materiaalia käytettäessä lähde on mainittava.
PHOENIX CONTACTin internet-sivut voivat olla linkitetty kolmansien osapuolien www-sivuihin, joita emme
ylläpidä emmekä vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä.

Vastuu sivujen sisällöstä
PHOENIX CONTACTin internet-sivut ovat käytettävissä ”sellaisena kuin ne ovat” (”as is”). Pyrimme
huolehtimaan sisällön ja linkkien ajankohtaisuudesta käymällä huolellisesti läpi kaiken internet-sivuilla
julkaisemamme materiaalin, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa.
PHOENIX CONTACT pidättää oikeuden tehdä sivuille muutoksia ja päivityksiä.

Henkilötietojen käsittely, yksityisyyden suoja ja evästeet
Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Katso
rekisteriselosteemme ”Ehdot ja rekisteriseloste –sivulla”.
Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, osallistuessa
kilpailuihin, ilmoittautuessa seminaariin, tilatessaan uutiskirjeen tai muuta informaatiomateriaalia tai, jos
kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä
ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään
tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen, vastataksemme kävijän tiedusteluun tai
lähettääksemme tilattua materiaalia sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen.
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Sivujen kävijämääriä ja muita normaaleja sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja seurataan yleisellä
tasolla, anonyymisti WiredMinds-analysointiohjelmalla. Tähän tarkoitukseen käytetään evästeitä ja
pikselitunnisteita. Näitä tilastotietoja käytetään ainoastaan sivujen kehittämiseen ja parantamiseen. Tässä
yhteydessä emme kerää emmekä tallenna kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla
kieltää evästeiden lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia
sivujemme osia.
Mikäli kävijä ei halua, että käyntitietoja seurataan anonyymisti yleisellä tasolla, niin pyydämme klikkaamaan
alla olevaa linkkiä. Huom. tämä tapahtuu asettamalla eväste, joka estää käyttäjätietojen keräämisen. Jos
kävijä poistaa selaimensa evästeet tai käyttää toista selainta seuraavalla käynnillä, täytyy linkkiä klikata
uudelleen.
Estä kävijätietojen seuranta

