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ANVÄNDARVILLKOREN FÖR ARES WEBBPLATS 

 

Välkommen till Ares webbplats! I dessa användarvillkor informerar vi om villkoren för användningen av det 

material som publiceras på vår webbplats och våra principer för integritetsskydd. Genom att använda Ares 

webbplats förbinder du dig att följa de giltiga användarvillkoren. Are har rätt att uppdatera dessa villkor och 

ändra webbplatsens innehåll utan förhandsmeddelande.  

 

På användarvillkoren för vår webbplats och på användningen av vår webbplats tillämpas den finska lagstift-

ningen.  

 

Immateriella rättigheter  

 

Layouten på vår webbplats och materialet som publiceras där, t.ex. bilder, texter, programvaror och ljud, ägs 

av Are eller våra samarbetspartner och skyddas av varumärkesrätten, upphovsrätten och/eller andra imma-

teriella rättigheter. Vi förbehåller oss alla rättigheter till materialet som publiceras på denna webbplats. 

 

Inga uppgifter på webbplatsen får framställas, kopieras, flyttas, levereras vidare, sparas, ändras, distribue-

ras, publiceras, återanvändas, licensieras eller säljas eller på annat sätt användas för kommersiella ändamål 

utan skriftligt samtycke av upphovsrättsinnehavaren eller Are.     

 

Materialet som publiceras på vår webbplats får kopieras för icke-kommersiellt och personligt ändamål. Som 

användare ska du bevara uppgifterna om upphovsrätt och andra uppgifter om äganderätt som ingår i materi-

alet i alla kopior du tar på materialet. Pressmeddelanden får publiceras i media, förutsatt att källan anges. 

Alla immateriella rättigheter som är kopplade till materialet förblir hos rättighetsägaren till materialet. 

 

Ansvar för webbplatsens innehåll  

 

Informationen på Ares webbplats är avsedd för att ge nyttig information om vårt företag, våra tjänster och 

våra produkter. All information som ges på vår webbplats är avsedd för informativa ändamål. Vi gör vårt 

bästa för att informationen på denna webbplats ska vara aktuell och korrekt men vi ansvarar inte för att in-

formationen lämpar sig för besökarens behov och inte heller för resultatet av de åtgärder som vidtagits utgå-

ende från informationen. Are och aktörer som är knutna till oss ansvarar inte för några direkta eller indirekta 

skador som eventuellt orsakas av en tjänst vi tillhandahåller på denna webbplats eller av användningen av 

en sådan tjänst.  

 

På Ares webbplats kan det finnas länkar till webbplatser eller applikationer som är ägda och administrerade 

av tredje parter. Vi förbinder oss inte till något ansvar som baserar sig på en sådan webbplats/applikation, 

dess innehåll eller innehållets korrekthet. På sådana webbplatser tillämpas användarvillkoren för webbplat-

sen i fråga.  

 

Dessa villkor begränsar dock inte rättigheter som baserar sig på Finlands tvingande lagstiftning. 
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Användarens ansvar 

 

Genom att skicka in material (t.ex. uppgifter, feedback, bilder, frågor, idéer o.s.v.) till en av Ares servrar, till 

exempel per e-post, godkänner och bekräftar den som skickat in materialet att det inte innehåller något som 

är olagligt, bryter mot immateriella rättigheter eller annars är odugligt för publicering. Dessutom ska den som 

skickat in materialet vidta åtgärder som kan anses vara skäliga för att hitta och ta bort virus och skadliga pro-

gram innan materialet överförs.  

  

När det gäller material som skickats till Are, ansvarar den som skickat in materialet för att det inte kränker 

tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter, för att det inte är lagstridigt eller kränkande samt 

för alla kostnader som orsakas av att materialet är lagstridigt eller kränkande. 

 
Dataskydd  

 

Are behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, Europeiska unionens all-

männa dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen.   

 

Genom att använda vår webbplats godkänner användaren villkoren för denna dataskyddspolicy. När använ-

daren använder webbplatsen, ger hen samtycke till att kakfiler kopplade till denna webbplats kan användas 

och sparas. 

 
Behandling av personuppgifter och integritetsskydd 
 
Webbplatsens besökarantal och andra uppgifter som sparas vid vanliga besök på webbplatsen (IP-adress, 
typ av webbläsare, besökta sidor och tidpunkt för besöket) följs upp på allmän nivå med hjälp av s.k. kakfiler 
(cookies) eller annan motsvarande teknik. I samband med detta samlar vi inte in eller lagrar individuella upp-
gifter om användarna. Med hjälp av inställningarna för webbläsaren kan besökaren förhindra att kakfiler 
skickas till hens dator men då kan besökaren eventuellt inte utnyttja alla delar av vår webbplats. Dessa stat-
istiska uppgifter används för att utveckla och förbättra webbplatsen.  
 
På vår webbplats kan man samla in personuppgifter när en besökare registrerar sig som användare i vår 
tjänst, deltar i tävlingar eller om besökaren annars frivilligt skickar oss sina personuppgifter via vår webb-
plats. Om det inte framkommer annat i samband med tjänsten eller tävlingen i fråga, behandlas personupp-
gifter i ett syfte som är kopplat till en tjänst eller aktivitet som tillhandahålls på vår webbplats, till exempel för 
att avgöra en tävling, besvara en besökares förfrågning, för att utveckla våra produkter och tjänster eller för 
statistiska ändamål.  
 
Dina personuppgifter kan även användas för elektronisk direktmarknadsföring om du är Ares kund eller av-
talspartner eller om du har gett ditt separata samtycke till detta. 
 
Are behandlar dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för att ingå ett avtal eller för att genomföra 
ett berättigat intresse, till exempel så att vi kan marknadsföra oss till besökarna på vår webbplats. Vi ber om 
ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter i de fall vi behandlar dina personuppgifter för ett 
sådant ändamål som enligt den tillämpliga lagstiftningen kräver ditt samtycke. 
 
Are har genomfört skyddet av personuppgifter och dataskyddsnivån för behandlingen med hjälp av nödvän-
diga och skäliga åtgärder.  
 
Du kan göra en skriftlig kontrollbegäran angående uppgifterna i personregistret genom att skicka den till 
gdpr@are.fi.  
 

mailto:viestinta@are.fi
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Webbplatsanalys  

 

På denna webbplats används webbanalyssystem – Google Analytics som är en webbanalystjänst av Google 

Inc. (”Google”). Google Analytics använder kakor (textfiler) för att analysera webbplatsanvändningen. Uppgif-

terna i en kaka (t.ex. IP-adress) förmedlas till tjänsteleverantören och sparas på deras servrar. Med hjälp av 

uppgifterna utvärderar webbanalyssystemet användningen av webbplatsen, sammanställer rapporter om 

webbplatsanvändningen för ägaren till webbplatsen och tillhandahåller andra tjänster angående aktiviteter på 

webbplatsen och internetanvändningen.  

 

Tjänsteleverantörerna kan även överlämna uppgifterna till tredje parter om lagen förpliktar till detta eller om 

en tredje part behandlar uppgifter för deras räkning.  

 

Tjänsteleverantörerna kopplar inte användarens IP-adress till deras övriga uppgifter. Man kan förhindra an-

vändningen av kakor via inställningarna för webbläsaren.  

 

Genom att använda denna webbplats godkänner du att webbanalyssystem behandlar dina uppgifter på ett 

sätt som beskrivs ovan och för ovan nämnda ändamål. 


