Kauppakeskus Niityn verkkosivuston käyttöohjeet
Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Verkkosivuston
sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä
verkkosivuston yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.
1. TEKIJÄNOIKEUS, TAVARAMERKIT JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET
Verkkosivuston sisällön omistaa Kauppakeskus Niitty. Sivujen ja niiden
sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen
on sallittua. Muutoin sivujen sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen,
jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman
Kauppakeskus Niityn etukäteistä kirjallista suostumusta.
Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkisee
tiedonvälitykseen hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä on sallittu, kun tiedon lähde
mainitaan.
2. OIKEUS MUUTOKSIIN
Kauppakeskus Niityllä on oikeus muuttaa sivujen käyttöehtoja, sisältöä tai
palveluita ilman ennakkoilmoitusta.
3. VASTUUT
Kauppakeskus Niitty pyrkii verkkosivuston tietojen oikeellisuuteen ja
ajantasaisuuteen, kuitenkaan sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja
virheettömästi ei voida taata. Kauppakeskus Niitty ei vastaa välittömistä eikä
välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat sivujen tai palveluiden saatavuudesta
tai virheellisyydestä.
4. EVÄSTEKÄYTÄNNÖT
Sivustolla käytetään evästeitä Kauppakeskus Niityn palveluiden
toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen
parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.
Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä
tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden
avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä,
ajankohta.
Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään
pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin
verkkosivuille estyy kokonaan. Asioidessasi joissakin palveluissa evästeiden käytön tulee
olla mahdollistettu.
Kauppakeskus Niityn verkkosivuilla on käytössä analytiikkatyökalu. Google Analytics
sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja
analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston
liikenteestä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi.
Kauppakeskus Niitty käyttää sivuston käytöstä kerättyä tietoa, ns. kaupallisia evästeitä,
myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Tiedoista luodaan
kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat
vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Kohderyhmäsegmenttien perusteella käyttäjälle
kohdennetaan häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Kauppakeskus Niitty pystyy
näin näyttämään käyttäjälle ajankohtaisia ja hyödyllisiä mainosviestejä.
Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa Kauppakeskus Niityn sivuilta
kerätyn käyttäytymistiedon perusteella. Voit estää kohdennetun mainonnan

kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices –sivuston
kautta.
LINKIT JA SOSIAALISET LAAJENNUKSET
Sivustolla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns.
sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Kauppakeskus Niityn
sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden
palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin
Kauppakeskus Niityn sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin
palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen
osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.
5. SOVELLETTAVA LAKI
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat
säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeudessa.
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