LÄÄKÄRIKESKUS AAVA OY:N VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
KÄYTÖN EHDOT
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Lääkärikeskus Aava Oy:n verkkosivustoihin. Tutustu näihin
ehtoihin huolellisesti ennen verkkosivuston käyttöä. Verkkosivuja käyttämällä sitoudut
noudattamaan tässä esitettyjä käyttöehtoja.
Lääkärikeskus Aavan verkkosivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä
yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.
PALVELUNTUOTTAJA
Verkkosivuston pääasiallisena palvelutuottajana toimii Lääkärikeskus Aava Oy (Y-tunnus
2311119-2). Postiosoite: Annankatu 32, 00100 Helsinki. Asiakaspalvelu: 010 380 3838.
MUUTOKSET
Lääkärikeskus Aavalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä
tahansa muuttaa verkkosivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä
verkkosivuilla toimitettavia palveluita tai muita verkkosivujen ominaisuuksia tai lakkauttaa
palvelu. Lääkärikeskus Aavalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja
päivitystoimenpiteiden ajaksi.
PALVELUNTARJOAJAN VASTUU
Verkkosivujen sisältö toimitetaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta ja sellaisenaan.
Verkkosivujen sisällöllä kuten teksteille, kuville, äänitiedostoille ja muille mahdollisesti
tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.
Lääkärikeskus Aava ei vastaa välittömistä eikä välillisistä kuluista, menetyksistä tai muista
vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen käytöstä tai käytönestymisestä tai näillä sivuilla
annetusta neuvonnasta tai muusta informaatiosta. Lääkärikeskus Aava ei takaa, että
verkkosivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.
KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMA TIETO
Lääkärikeskus Aava Oy ei vastaa tämän verkkosivun kautta käytettävissä olevien palveluiden
toimivuudesta eikä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon
näiltä verkkosivuilta mahdollisesti on linkki.
KÄYTTÄJÄN VASTUU
Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.
Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai
epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että
lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.
IMMATERIAALIOIKEUDET
Lääkärikeskus Aavan verkkosivujen sisältämän aineiston oikeudet, mukaan lukien
tekijänoikeudet, ovat Lääkärikeskus Aava Oy:llä. Lääkärikeskus Aavalle tehtyjen videoiden,
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TV-filmien tai kuvien käyttämisestä yhtiö on erikseen sopinut tekijänoikeuksien haltijan
kanssa. Kaikki oikeudet verkkosivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Verkkosivujen sisällön
tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien
omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista
henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961)
mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Verkkosivujen sisältämiä
tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman
Lääkärikeskus Aava Oy:n kirjallista lupaa.
VERKKOAJANVARAUS
Lääkärikeskus Aavan verkkosivuillansa tarjoama verkkoajanvarauspalvelu on tarkoitettu
vastaanottoaikojen varaamiseksi vain ja ainoastaan suoraan ja välittömästi asiakkaan ja
Lääkärikeskus Aavan välillä. Verkkoajanvarauksen erityiset palvelua koskevat käyttöehdot
löydät verkkosivuilta.
HENKILÖTIEDOT
Lääkärikeskus Aava käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen,
henkilötietolain ja soveltuvan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden
suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa
kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Lääkärikeskus Aavan asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain
siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, työnantajalta tai
hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja
asiakashäiriörekistereistä. Selosteet henkilötietojen käsittelystä ovat saatavilla Lääkärikeskus
Aavan verkkosivuilla.
SÄHKÖPOSTI
Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata.
Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä
Lääkärikeskus Aavalle sähköpostitse. Lääkärikeskus Aava ei ole velvollinen toteuttamaan
avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Lääkärikeskus
Aavalla on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän
määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Lääkärikeskus Aava ei vastaa mistään avoimessa
tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.
EVÄSTEET JA YKSITYISYYS
Lääkärikeskus Aava voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja verkkosivujen käytöstä,
liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Lääkärikeskus Aava
voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida
palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.
Lääkärikeskus Aavan verkkosivuilla käytetään erilaisia evästeitä ja Google Analyticsanalysointiohjelmaa. Evästeet ovat Lääkärikeskus Aavan verkkosivuston käyttöä kuvaavia
tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeitä hyödyntämällä kehittämme
verkkosivujamme sekä varmistamme, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien
tarpeita. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa selaimen lukemia sisältöjä ja tarjota
niihin liittyvää lisätietoa.
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Evästeiden avulla voidaan tallentaa mm. käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut
sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä
on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Evästeiden käytön
perusteella kävijöitä ei voida tunnistaa. Evästeen käyttö verkkosivuilla ei vaikuta
tietoturvaan.
Lääkärikeskus Aava saattaa käyttää evästeen tietoa vieraillusta sivusta mainonnan
kohdentamiseen. Tiedon avulla kävijä voi nähdä mainossivustoilla ilmoituksia, jotka ovat
sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeen
käyttöön, vaan Lääkärikeskus Aavan mainoksia voi nähdä verkossa kaupallisten toimijoiden
sivustoilla.
Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön valitsemalla haluamansa asetuksen
selaimestaan kohdassa Suojaus. Evästeet voi myös laittaa takaisin päälle milloin tahansa.
Evästeet tulee olla käytössä, kun käyttäjä asioi verkkoajanvarauksessa ja Aavan
Digipalveluissa (asiointi.aava.fi on suunnattu Aavan potilasasiakkaille ja e.aava.fi on
suunnattu Aavan yrityskäyttäjille HR-asioissa).
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