
Auttamisesta Arkea -palvelun käyttöehdot

1. YLEISTÄ

Auttamisestaarkea.fi on Influenssi Oy:n (3117852-2) lahjoitusalusta (Järjestelmä). Influenssi
tarjoaa ja ylläpitää Järjestelmää, jossa Influenssi ja sen Asiakasyritykset tai
Yksityishenkilöasiakkaat toteuttavat lahjoituskampanjoita. Näitä ehtoja sovelletaan
Järjestelmän käyttöön tai kun kohdennat lahjoituksia rahankeräyskohteisiin.

Influenssi toimii Järjestökumppanien käytännön rahankeräyksen toimeenpanijana. Influenssi
raportoi kaikki kerätyt lahjoitukset Järjestökumppaneille, jotka puolestaan raportoivat
lahjoitukset rahankeräyslupien mukaisesti Poliisihallitukselle. Kaikki lahjoitukset ohjautuvat
100 %:sti lyhentämättömänä rahankeräyksiin.

Kun sinä (Käyttäjä) vastaanotat lahjoitukseen oikeuttavan koodin sähköisenä tai paperisena
on sinulla oikeus ohjata lahjoituskoodille merkityt lahjoitusvarat valitsemaasi
avustuskohteeseen kampanja-ajan puitteissa.

Influenssilla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Influenssi varaa
oikeuden estää Käyttäjän palvelun käyttö.

2. EETTISEN JA VASTUULLISEN TOIMINNAN OHJEISTUS

Influenssi on yhdessä Järjestökumppanien kanssa laatinut Eettisen ja vastuullisen toiminnan
ohjeistuksen, jota Osapuolet yhdessä noudattavat.

Influenssin toimintaa ohjaa ja valvoo mukana olevat Järjestökumppanit yhtiön hallituksesta ja
työryhmästä käsin. Influenssi on sitoutunut lahjoittamaan 50 % omasta liikevoitostaan
Järjestökumppanien rahankeräyksiin.

Kumppaniyritykset ja Yksityishenkilöasiakkaat pyrkivät sopimuksen syntymisestä lähtien
sopimuksen voimassaoloajan noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Eettisen ja
vastuullisen toiminnan ohjeistusta.

3. REKISTERÖITYMINEN, ASIAKASTILI JA PÄÄTTÄMINEN

Käyttäjä hyväksyy henkilötietojen käytön tietosuojaselosteemme mukaisesti, kun Käyttäjä
rekisteröityy Järjestelmään. Rekisteröityessään Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja
tietosuojaselosteemme. Osa Järjestelmän ominaisuuksista on käytettävissä vain
rekisteröityneillä Asiakkaille. Rekisteröityessä sinun tulee antaa etunimi,sukunimi ja
voimassaoleva henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi. Voimme kysyä myös postinumeroa,
puhelinnumeroa tai muita tietoja. Rekisteröinti on vahvistettava sähköpostiisi tulevan linkin
kautta.

Rekisteröityessä sinun tulee luoda salasana, joka on vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi.
Salasanan paljastaminen muille on kielletty. Jos kolmas osapuoli saa tietoosi salasanasi, niin
sinun on vaihdettava salasana ja ilmoitettava siitä Influenssille. Influenssi ei ole missään
vastuussa tai korvausvelvollinen, jos salasanasi selville saanut henkilö tekee toimenpiteitä
nimissäsi. Käyttäjä vastaa salasanan salassapidon laiminlyönnistä.

Influenssilla on oikeus lähettää palvelun toimintaan, hallinnointiin, aktiviteetteihin, ostoihin tai
lahjoituksiin liittyviä sähköposteja. Voimme myös lähettää mainontaan liittyviä sähköposteja,
jotka sinulla on oikeus peruuttaa.

Tilin päättäminen tapahtuu ilmoittamalla siitä Influenssille.

4. VASTUUNRAJOITUS



Influenssi pyrkii siihen, että Järjestelmä olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Influenssi ei
kuitenkaan vastaa Järjestelmän keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä
toiminnasta, ml. teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista,
tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai
katoamisesta. Influenssi pyrkii tiedottamaan mahdollisista käyttökatkoista niistä tiedon
saatuaan kotisivuillaan osoitteessa www.auttamisestaarkea.fi. tai muissa viestintäkanavissa.

Influenssi ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti koituvista tulojen, työn tai voittojen menetyksistä
tai vahingoista eikä mistään epäsuorista vahingoista.

Mikäli palvelu aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa Käyttäjälle mitä tahansa ongelmia on Käyttäjän
minimoitava vahingot ryhtymällä asianmukaisiin toimenpiteisiin vahinkojen estämiseksi tai
vähentämiseksi.

Influenssi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä
pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on
Influenssin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

5. SINUN VELVOLLISUUDET

Käyttäjän on annettava ajantasaiset ja oikeat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä. Mikäli tiedot
muuttuvat on niistä informoitava Influenssia.

Järjestelmän käyttäminen on tehtävä huolellisuutta ja varovaisuusperiaatteita noudattaen.
Tämä tarkoittaa mm. sitä, että Käyttäjän on huolehdittava omien laitteiden tietoturvasta siten,
että Käyttäjä ei levitä Järjestelmää vahingoittavia viruksia tai haittaohjelmia.

Käyttäjä pidättäytyy suorittamasta toimenpiteitä kuten spammaus, jotka saattavat
kohtuuttomasti rasittaa Järjestelmää tai Influenssin hallintoa.

Käyttäjä vastaa siitä, että käyttää Järjestelmää vain siihen tarkoitukseen kuin se on
tarkoitettu.

Mikäli Käyttäjä tekee Kumppaniyrityksistä arvosteluja, niin hän sitoutuu tekemään arvostelut
hyvän tavan mukaisesti ja pidättäytyy käyttämästä alatyylisiä, solvaavia tai loukkaavia
ilmaisuja. Arvostelut on aina tehtävä hyvän tavan sekä lakien ja asetusten mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että ei yritä kirjautua tai selvittää muiden Käyttäjien,
Kumppaniyritysten tai Influenssin tilitietoja, joihin hänellä ei ole käyttöoikeutta.

6. LAHJOITUSKAMPANJA

Vastaanottamallasi lahjoituskoodilla voit ohjata Asiakasyrityksen tai Yksityishenkilöasiakkaan
tekemän lahjoituksen valitsemaasi rahankeräyskohteeseen. Lahjoituksia voi ohjata vain
Järjestelmässä mukana oleville rahankeräyskohteille, joilla kullakin on voimassaoleva
rahankeräyslupa.

Lahjoitus ohjataan valittuun rahankeräyskohteeseen syöttämällä lahjoituskoodi sille varattuun
kenttään. Lahjoituskoodit ovat voimassa erikseen määrätyn ajan. Mikäli lahjoituskoodin
päivämäärä on umpeutunut ohjautuu kyseiselle koodille varatut lahjoitusvarat
Asiakasyrityksen ja Yksityishenkilöasiakkaan ennalta valitsemalle rahankeräyskohteelle. Näin
varmistetaan, että lahjoitus ei koskaan jää tekemättä

Lahjoituskoodeilla ei ole peruutus-, vaihto-, hyvitys- tai palautusoikeutta eikä sitä voi vaihtaa
rahaksi.

7. AUTTAMISESTA ARKEA -MERKKI



Influenssi voi myöntää Asiakasyritykselle, Yksityishenkilöasiakkaalle tai Asiakkaalle
Auttamisesta Arkea -merkin, jota voi jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Merkki on
aina esitettävä kokonaisuudessaan eikä sitä saa muokata. Influenssi voi laatia merkin
käyttämiselle ohjeet, joita käyttäjän on noudatettava.

Influenssi voi milloin tahansa kieltää merkin käyttämisen.

8. REKLAMAATIOT

Reklamaatiot käsitellään vain kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa
sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@auttamisestaarkea.fi. Otsikko kentään on
kirjattava “Reklamaatio”

Käyttäjällä oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan
(www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan
käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan
(www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan
komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr).

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat apua
erimielisyyksien ratkaisemiseen veloituksetta.
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