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ANVÄNDARVILLKOR 

1 Allmänt 

1.1 Målet för affärsplanstjänsten (Tjänsten) är att göra det möjligt att 
utveckla nya företagsidéer till affärsplaner genom att affärsidéer 
läggs till i en e-tjänst som administreras av 
Nyföretagarcentralerna i Finland rf (nedan benämnd 
Tjänsteleverantören).  

1.2 Tjänsten är en e-tjänst för att lagra affärsplaner och andra planer 
för företagsverksamhet i en databastjänst. Dessutom är det 
möjligt att servicebeskrivningar om tjänsten finns att tillgå. 
Tjänsten kan också vidareutvecklas och därmed kan 
servicebeskrivningarna ändras.  

1.3 Användning av tjänsten kräver att Användaren ska logga in och 
skapa ett användarkonto enligt punkt 6 (Logga in i Tjänsten).   

1.4 Vänligen läs dessa användarvillkor (Villkoren) innan du beslutar 
dig för att använda Tjänsten och godkänna Villkoren. Genom att 
börja använda Tjänsten eller genom att logga in i Tjänsten 
försäkrar du att du har läst Villkoren, godkänner dem och 
förbinder dig att följa dem. Om du inte godkänner Villkoren ska du 
inte använda Tjänsten.  

1.5 Villkoren gäller när Tjänsteleverantören tillhandahåller Tjänsten 
till Användarna. Villkoren jämte bilagor utgör hela avtalet 
(Avtalet) mellan Tjänsteleverantören och Användaren.  

2 Definitioner 

2.1 Åtminstone följande definitioner iakttas i Tjänsten och Villkoren: 

Med Användare avses alla som använder Tjänsten.  

Med Innehåll avses allt material som Användaren i 
någon form lägger ut och/eller föreslår i Tjänsten, till 
exempel länkar samt rubriker och förkortningar från 
webbplatser bakom länkarna. 

3 Använda Tjänsten 

3.1 Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten för 
ändamål som är förenliga med Villkoren och att inte störa 
Tjänstens funktion. Användaren förbinder sig att använda 
Tjänsten enligt gällande Villkor, eventuella villkor från 
Tjänsteleverantörens licensgivare och tillämplig gällande 
lagstiftning. 

3.2 Användaren ansvarar utan begränsningar för all skada som 
orsakas av användning av Tjänsten i strid med Villkoren, 
eventuella villkor från Tjänsteleverantörens licensgivare och 
lagstiftningen eller god sed. 

3.3 Användaren ska därför använda Tjänsten så att Tjänsten inte 
används för att dela ut skräppost eller obehörigt eller lagstridigt 
material. 

4 Lägga ut innehåll i Tjänsten 

4.1 När Användaren lägger ut innehåll i Tjänsten förbinder sig 
Användaren att endast lägga ut innehåll som är förenligt med 
Tjänstens syfte, adekvat, korrekt och aktuellt. Användaren avstår 
till exempel från att dela ut falskt, kränkande eller skymfande 
Innehåll, Innehåll som har samband med brottslig verksamhet 
eller strider mot lag eller god sed eller Innehåll som är skadligt för 
Tjänsteleverantören, andra Användare eller tredje part. 

4.2 Användaren ansvarar själv för allt Innehåll som Användaren lagt 
ut i Tjänsten.  

4.3 Tjänsteleverantören har rätt att avstå från att publicera eller 
radera innehåll som Tjänsteleverantören anser strida mot punkt 
4.1.  

4.4 Användaren ska informera Tjänsteleverantören om det Innehåll 

som Användaren har upptäckt och som strider mot Villkoren. 

5 Hantera Tjänsten och webbplatser 

5.1 Tjänsteleverantören har alltid rätt, men inte skyldighet att  

1. undersöka och följa upp Användarnas användning av 
Tjänsten i syfte att utreda om användningen bryter mot 
Villkoren för Tjänsten eller lag och i syfte att följa gällande 
lagstiftning eller myndigheternas begäran eller föreskrifter, 

2. förhindra, ta bort eller begränsa åtkomsträttigheter och 
konton tillhörande Användare som bryter mot Villkoren eller 
lagstiftningen, 

3. svara på Användarens begäran om stöd och information, 

4. förebygga och bekämpa brott och missbruk samt 
säkerhetsincidenter och tekniska problem genom att 
redigera och ändra Tjänsten och användningen av Tjänsten, 

5. i övrigt administrera webbplatsen och dess funktion i syfte 
att förbättra en behörig användning av Tjänsten och skydda 
sina egna rättigheter samt samarbetspartners, Användares 
och tredje parters rättigheter. 

6 Logga in i Tjänsten 

6.1 Inloggning i Tjänsten sker enligt Tjänsteleverantörens gällande 
inloggningspraxis. 

7 Rättigheter till Tjänsten och Innehållet 

7.1 Alla immateriella rättigheter och upphovsrätten till Tjänsten, 
inbegripet men inte begränsat till, webbplatsen, material, 
programvara och programvarutjänster (och deras källkod och 
gränssnitt) tillhör enbart Tjänsteleverantören eller dess 
licensgivare. 

7.2 Genom detta Avtal får Användaren inga andra rättigheter till 
Tjänsten än en begränsad rätt att använda Tjänsten enligt 
Villkoren. Användaren (eller dess licensgivare) har själv rättigheter 
till det Innehåll som Användaren lagt ut i Tjänsten, till exempel 
affärsplaner. Tjänsteleverantören får sammanställa anonyma 
rapporter om Innehållet (inklusive affärsplaner) och annan 
statistik (tillsammans ”Statistiken”). Tjänsteleverantören har rätt 
att redigera och vidareutveckla Statistiken. 

7.3 Genom detta Avtal eller när Tjänsten används överförs inga 
rättigheter till sådana webbplatser eller innehåll på 
webbplatserna som finns under länkar som Användaren har lagt 
ut. Tjänsteleverantören har inte heller någon upphovsrätt eller 
immateriella rättigheter till sådana webbplatser eller innehåll på 
webbplatserna som kan nås under de länkar som lagts ut i 
Tjänsten. 

8 Ansvarsbegränsning 

8.1 Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”. Tjänsten och 
informationen i den ändras kontinuerligt. Tjänsteleverantören 
garanterar inte att Tjänsten är användbar, fungerar eller är lämplig 
för ett visst ändamål. Tjänsteleverantören ansvarar inte för 
genomförbarheten av affärsplaner som Användare har gjort upp i 
Tjänsten, och inte heller för övrigt.  

8.2 Användaren använder på eget ansvar webbplatser, material och 
funktioner som kan nås via det Innehåll som lagts ut i Tjänsten. 
När Användaren öppnar de länkar som lagts ut i Tjänsten dirigeras 
Användaren från Tjänsten och dess webbplats till webbplatser 
som inte ägs eller administreras av Tjänsteleverantören. 
Tjänsteleverantören övervakar inte och kontrollerar inte heller 
kontinuerligt tredje parts webbplatser eller deras innehåll och 
ansvarar inte för deras riktighet, godtagbarhet, laglighet, 
tillförlitlighet eller informationssäkerhet. Tjänsteleverantören 
ansvarar inte för tredje parts information, material, produkter 
eller tjänster och eller rekommenderar inte dem. 

8.3 Tjänsteleverantören är inte ansvarig för skador som orsakas 
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Användaren till följd av användning av en tredje parts webbplats, 
tjänster eller innehåll.  

8.4 Information, anvisningar eller råd som tillhandahålls via Tjänsten 
eller länkarna i den är inte avsedda som juridiska, kommersiella, 
medicinska eller andra upplysningar, anvisningar eller råd som är 
bindande för Tjänsteleverantören, och kan därför inte åberopas. 
Det är inte heller möjligt att utifrån dem ställa krav på 
Tjänsteleverantören. 

8.5 Tjänsteleverantören ansvarar inte för att de rubriker eller 
sammanfattningar som skapas automatiskt är korrekta. 

8.6 Innehållet i Tjänsten kan vara utformat av Användare som är 
oberoende av Tjänsteleverantören och representerar då inte 
Tjänsteleverantörens åsikter. Tjänsteleverantören ansvarar inte 
för eventuella skador som orsakas på grund av Innehållet.  

8.7 TJÄNSTELEVERANTÖREN ÄR INTE UNDER NÅGRA 
OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG GENTEMOT ANVÄNDAREN ELLER 
NÅGON ANNAN PART FÖR FÖRLUST AV INKOMST ELLER 
INFORMATION OCH INTE HELLER FÖR NÅGON INDIREKT SKADA 
SOM ÄR EN FÖLJD AV ELLER HAR SAMBAND MED DETTA AVTAL 
ELLER DENNA TJÄNST, ÄVEN OM TJÄNSTELEVERANTÖREN 
UTTRYCKLIGEN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV EN 
SÅDAN SKADA. TJÄNSTELEVERANTÖRENS KUMULATIVA 
TOTALANSVAR FÖR AVTALET, TJÄNSTEN ELLER ANVÄNDNINGEN 
AV TJÄNSTEN ÄR I ALLA SITUATIONER BEGRÄNSAT TILL EN CENT 
(0,01 €), OM INGET ANNAT FÖLJER AV TVINGANDE 
LAGSTIFTNING. 

9 Tillhandahålla Tjänsten  

9.1 Tjänsteleverantören strävar efter att sörja för att Tjänsten 
fungerar utan störningar, men garanterar det inte.  

9.2 Tjänsteleverantören har alltid rätt att göra ändringar i Tjänsten 
(eller delar av Tjänsten) i syfte att vidareutveckla och förbättra 
den.  

9.3 Tjänsteleverantören har rätt att ta bort Tjänsten eller en del av 
Tjänsten utan förhandsmeddelande. Tjänsteleverantören 
förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket som helst skäl 
utan förhandsmeddelande upphöra med att tillhandahålla 
Tjänsten, dokumentationen och uppdateringarna. 

10 Informationssäkerhet och sekretess 

10.1 Tjänsteleverantören strävar efter att tillhandahålla Tjänsten på 
högsta möjliga säkerhetsnivå. Användaren förstår att internet inte 
är helt säkert i alla avseenden.  Informationssäkerheten beskrivs 
också i Tjänsteleverantörens policy för integritetsskydd: 
https://uusyrityskeskus.fi/sv/integritetspolicy/. 
Tjänsteleverantören behandlar affärsplaner och annat 
konfidentiellt Innehåll på ett konfidentiellt sätt. 

11 Uppsägning eller hävning 

11.1 Användaren kan säga upp Villkoren när som helst genom att sluta 
använda Tjänsten och ta bort sitt eventuella användarkonto från 
Tjänsten. 

11.2 Tjänsteleverantören kan när som helst blockera Användarens 
åtkomst till Tjänsten, om Användaren konstateras ha brutit mot 
Villkoren (eller om det finns en rimlig anledning att misstänka att 
Användaren har brutit mot Villkoren). 

11.3 Användaren godtar att det Innehåll som Användaren lagt ut i 
Tjänsten står kvar i Tjänsten trots att Villkoren har sagts upp eller 
användarkontot tagits bort. Användaren kan dock be 
Tjänsteleverantören radera Användarens eventuella 
identifieringsuppgifter, som Användaren lagt ut i Tjänsten och 
som finns i anslutning till det Innehåll som förblir i Tjänsten. 
Tjänsteleverantören ska genomföra en sådan begäran i enlighet 
med sin gällande process.   

11.4 Trots att Avtalet har gått ut förblir skyldigheterna och ansvaret 
enligt punkterna 7 och 8 gällande. 

12 Villkorens bindande verkan 

12.1 Det faktum att ett av Villkoren anses vara ogiltigt eller på något 
annat sätt icke rättsligt bindande på grund av att villkoret strider 
mot lag eller någon annan föreskrift påverkar inte giltigheten eller 
den bindande verkan av de övriga Villkoren. 

13 Relevant grund för Avtalet, upphörande av väsentliga 
förutsättningar 

13.1 Användaren förstår att Tjänsteleverantören har förbundit sig till 
Avtalet med tillit till de bestämmelser om ansvarsbegränsning 
som beskrivs här. De bestämmelserna utgör en relevant grund och 
en väsentlig del av Avtalet. Användarna godtar att 
ansvarsbegränsningarna förblir giltiga och är tillämpliga 
oberoende av om ett av de relevanta villkoren för Avtalet blir 
ogiltigt, i övrigt icke bindande eller anses ha upphört. Oavsett vad 
som angetts ovan begränsar inget av det som angetts här 
Tjänsteleverantörens ansvar för skador som Tjänsteleverantören 
orsakat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 

14 Ändringar av Villkoren 

14.1 Detta Avtal innehåller allt som parterna har avtalat i denna fråga. 
Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra och redigera 
Villkoren samt att lägga till eller stryka punkter i dem. De ändrade 
Villkoren inkluderas i Tjänsten och dessutom meddelar 
Tjänsteleverantören om de ändrade Villkoren på webbplatsen för 
Tjänsten. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter det att ett 
meddelande om ändringarna har lagts ut på webbplatsen. Om 
Användaren inte godtar ändringarna har Användaren rätt att 
avsluta Avtalet (såsom det beskrivs i Villkoren).  

14.2 Tjänsteleverantören har rätt att överföra detta Avtal inklusive alla 
rättigheter och skyldigheter till tredje part. Information om en 
eventuell överföring läggs ut på Tjänsteleverantörens webbplats.  

15 Tillämplig lag och forum 

15.1 Med undantag för bestämmelserna om lagkonflikt tillämpas 
enbart Finlands lagar på Villkoren, och Villkoren tolkas enbart 
enligt Finlands lagar. Alla tvister som beror på Villkoren, brott mot 
Villkoren, avslutande av Villkoren eller Villkorens giltighet samt 
tvister som har samband med Villkoren eller Tjänsten avgörs 
slutligt vid Helsingfors tingsrätt (om en förlikning inte kan nås).  

15.2 Det faktum att Tjänsteleverantören avstår från att åberopa någon 
av sina rättigheter enligt dessa villkor innebär inte att 
Tjänsteleverantören avstår från sina rättigheter och hindrar 
Tjänsteleverantören inte från att senare i liknande situationer 
åberopa en sådan rättighet som bygger på Villkoren. 

16 Bilagor  

16.1 Genom att godkänna villkoren godkänner Användaren samtidigt 
att Användarens personuppgifter kan behandlas för att fullgöra 
Avtalet i enlighet med policyn för integritetsskydd på 
Tjänsteleverantörens webbplats: 
https://uusyrityskeskus.fi/sv/integritetspolicy/ 
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