Allmänna användningsvillkor för webbtjänsten Utflyktskarta.fi
Beskrivning av webbtjänsten

Webbtjänsten Utflyktskarta.fi och dess mobilversion m.utflyktskarta.fi (nedan även "webbtjänsten"
eller "tjänsten") produceras och upprätthålls av Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk (FOnummer 0116726-7) som styrs av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.
Webbtjänsten Utflyktskarta.fi är en informationstjänst.
Användaren förbinder sig att använda webbtjänsten Utflyktskarta.fi i enlighet med dessa
användningsvillkor, lag och god sed. Tjänsten är avgiftsfri.
All information som förekommer i tjänsten är avsedda endast för informativa ändamål och
informationen skall inte uppfattas som juridisk, kommersiell e.d. rådgivning. Forststyrelsen
ansvarar inte för uppgifternas lämplighet för användarens behov eller för resultaten av åtgärder som
vidtagits på grundval av dessa uppgifter.
Nyttjanderätt till det material som publiceras i webbtjänsten
Webbtjänsten Utflyktskarta.fi får användas endast för privata, icke kommersiella ändamål.
Användaren får inte utnyttja tjänsten eller delar av den på något annat sätt utan Forststyrelsens
skriftliga tillstånd. Alla rättig heter till tjänsten, inklusive upphovsrätten, tillkommer Forststyrelsen
och/eller dess samarbetspartner. Användaren har inte utan skriftligt förhandssamtycke rätt att
sprida, publicera, översätta eller ändra dokument eller material eller överlåta dem för att användas
av någon tredje part.
Sidor eller delar av sidor i webbtjänsten Utflyktskarta.fi får dock lagras tillfälligt på dator eller
skrivas ut för användarens eget, personliga bruk. Ifall missbruk förekommer kan de som missbrukat
tjänsten hindras från att använda den.
Länkar till webbtjänsten Utflyktskarta.fi får göras från externa webbsidor. När webbtjänsten öppnas
via en länk skall den öppnas i ett tomt eller nytt fönster. Annanslags länkning är förbjuden.
Upprätthållande av tjänsten och skadeståndsskyldighet
Forststyrelsen strävar efter att upprätthålla så felfri och högklassig information som möjligt i sin
webbtjänst Utflyktskarta.fi, men garanterar inte att sidorna är felfria, korrekta eller exakta eller
sidornas innehåll. Forststyrelsen har rätt at t förbättra och ändra tjänstens innehåll och uppbyggnad.
Forststyrelsen ansvarar inte för att tjänsten är fortlöpande tillgänglig och garanterar inte att tjänsten
fungerar utan avbrott eller felfritt. Forststyrelsen ansvarar inte för direkta eller indirekt a skador som
eventuellt åsamkas användaren på grund av felaktigt innehåll eller tekniska fel eller servicearbeten.

Forststyrelsen har rätt ändra programvaran, databasen, maskinvaran och andra delar av tjänsten.
Forststyrelsen har rätt att när som helst ta tjänsten eller någon del av den tillfälligt eller helt och
hållet ur bruk.
Länkar till webbsidor som upprätthålls av utomstående och till material som produceras av
utomstående i Utflyktskarta
Forststyrelsen ansvarar inte till någon del för innehållet eller verksamheten i fråga om andra än av
Forststyrelsen upprätthållna webbtjänster som kan nås via webbtjänsten Utflyktskarta.fi. Genom att
förflytta sig till länkade sidor godkänner användaren att sidorna inte längre kontrolleras av
Forststyrelsen och att Forststyrelsen inte har några möjligheter att påverka deras innehåll. Att en
extern länk ingår i webbtjänsten Utflyktskarta.fi innebär inte att Forststyrelsen på något sätt skulle
göra reklam för sidorna eller tjänsterna i fråga.
Forststyrelsen ansvarar inte till någon del för innehållet i fråga om annan än av Forststyrelsen
upprätthållen geodata som kan nås via webbtjänsten Utflyktskarta.fi.
Trafikverkets sjögeografiska data t.ex. djupkurvor får inte användas för navigationsändamål.
Tillämplig lag
På användningen av tjänsten och tolkningen av användningsvillkoren tillämpas finsk lag. Tvister
som gäller avtalet avgörs i Vandas tingsrätt enligt finsk lagstiftning.
Ikraftträdande och ändring av användningsvillkoren
Dessa användningsvillkor träder i kraft från och med uppdateringstidpunkten (lägst ner på
webbsidan) och gäller tills vidare. Forststyrelsen har rätt att ändra användningsvillkoren, och de nya
användningsvillkoren träder i kraft vid den tidpunkt då de publiceras i webbtjänsten.
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