Topoteekin toimitusehdot
Johdanto

Täyttämällä ja lähettämällä verkossa olevan tilauslomakkeen kumppani (=topoteekin paikallinen
operaattori) ja ICARUS, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys, solmivat hankekumppanuuden. Se
perustuu seuraaviin yhteistyöehtoihin, jotka molemmat osapuolet tunnustavat:
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Sopimuksen soveltamisala
”Topoteekki” on verkkopalvelu, johon Kumppani voi lisätä kuvia, videoita ja äänimateriaalia sekä
metadataa muiden nähtäväksi. Kumppanin lisäämä data tallennetaan yhteen Kumppanille
perustettavaan Topoteekkiin, jossa sitä hallinnoidaan ja näytetään.
Sopimus sisältää myös teknisen ylläpidon sekä "Topoteekki”-verkkopalvelun tieteellisen
kehittämisen.
1.3 Lisäksi tähän sopimukseen kuuluu Kumppanille annettava tallennustila, johon Kumppanin
henkilökohtaisen Topoteekin sisältö tallennetaan, sekä kyseisen Topoteekin yhdistäminen verkkoon.
”Topoteekki”-verkkopalvelun käyttö

Käyttöoikeudet
ICARUS myöntää Kumppanille ”Topoteekki”-verkkopalvelun yksinkertaiset käyttöoikeudet, joita
tarvitaan tähän sopimukseen kuuluvien palvelujen käyttämiseen.
Jos ICARUS antaa Kumppanin käyttöön kolmansien osapuolien kehittämiä ohjelmistoja tai
verkkopalveluja, Kumppanin käyttöoikeudet koskevat ainoastaan niitä käyttöoikeuksia, jotka nämä
kolmannet osapuolet ovat myöntäneet ICARUSille.
ICARUS tai sen lisenssinantajat pidättävät kaikki ”Topoteekki”-verkkopalvelusta sovittujen palvelujen
tekijänoikeudet tai muut immateriaalioikeudet (datasta ja metadatasta on tietoa kohdassa 6.1).

ICARUSin velvollisuudet
ICARUS sitoutuu antamaan ”Topoteekki”-verkkopalvelun Kumppanin käyttöön dataverkon kautta.
ICARUS sitoutuu täyttämään tämän sopimuksen säännökset ”Topoteekin” teknisestä huollosta ja
tieteellisestä ylläpidosta.
Lisäksi ICARUS sitoutuu antamaan kolmansille osapuolille mahdollisuuden ladata verkkopalveluun
kuvia, videoita ja äänimateriaalia.
ICARUS antaa tallennustilaa, johon Kumppani voi tallentaa henkilökohtaista sisältöä.
Jotta Kumppani pääsee ”Topoteekki”-verkkopalvelun hallinto-osaan milloin tahansa, ICARUS antaa
Kumppanille käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Lisäksi kolmansien osapuolien on dataa ladattaessa hyväksyttävä valintamerkillä erilliset
osallistumisehdot, jotka ovat tämän sopimuksen liitteenä ja muodostavat olennaisen osan tätä
sopimusta. Kolmannen osapuolen hyväksyntä osallistumisehdoille koskee sen kaikkea järjestelmään
lataamaa dataa.
ICARUS sitoutuu antamaan kumppanille käyttöoppaan.
ICARUS antaa koulutusta, josta vastaavat Kumppanin (Topoteekin pitäjän) nimeämät asiantuntevat
henkilöt.

Kumppanin velvollisuudet
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Kumppani sitoutuu antamaan, indeksoimaan ja antamaan käyttöön sisällön, jota tarvitaan
”Topoteekki”-verkkopalvelun käyttämiseen.
Jos palvelimessa on toimintahäiriöitä tämän sopimuksen soveltamisalalla, Kumppani ilmoittaa
toimintahäiriöistä välittömästi ICARUSille.
Kumppani sitoutuu siihen, että se ei tallenna laitonta tai moraalitonta sisältöä tähän sopimukseen
kuuluvaan tallennustilaan.
Kumppani sitoutuu vapauttamaan ICARUSin vastuusta ja korvaamaan sen vahingot, jos kolmannet
osapuolet esittävät vaateita Kumppanin tallennettua tähän sopimukseen kuuluvaan tallennustilaan
laitonta sisältöä, vaateiden juridisesta luonteesta riippumatta.
Siitä syystä Kumppani ilmoittaa selvästi, että sillä on kaikki immateriaalioikeudet, joita tarvitaan sen
tallentamien tiedostojen ja datan käyttöön (omistusoikeudet, omien kuviensa oikeudet, lisenssit tai
vuokraluvat). Tämä ei koske dataa tai tiedostoja, joita kolmannet osapuolet (kuten kansalaiset)
tallentavat ”Topoteekki”-verkkopalveluun.
Laadun varmistamiseksi Kumppanin on annettava ICARUSille toimivaltaisen henkilön nimi
(”Topoteekin Vastuuhenkilö”).

Kumppani sitoutuu kirjoittamaan oman oikeudellisen huomautuksensa ”Topoteekkiinsa”, koska se
on vastuussa siellä näkyvästä sisällöstä.
4.8 Kumppanilla ei ole oikeutta mainostaa ”Topoteekissa” ilman ICARUSin etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta.
4.9 Kumppani sitoutuu toimimaan tarpeeksi tarkasti ja huolellisesti metadataa syöttäessään ja
kirjoittaessaan otsikoita, jotta voidaan varmistaa Topoteekkien laatu yleisesti.
4.10 Kumppani ei saa antaa verkkopalvelua toisen operaattorin käyttöön maksua vastaan tai ilmaiseksi.
4.11 Sopimuspuolen, joka on myös hankekumppani ja topoteekin pitäjä, on ladattava kaikki datansa
parhaan ymmärryksensä mukaan pyrkimättä aiheuttamaan tahallista vahinkoa verkkopalvelun
palvelimen kautta.
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Topoteekki-verkkopalvelun ylläpito
ICARUS valvoo jatkuvasti ”Topoteekki”-verkkopalvelun toimintakykyä ja sitoutuu korjaamaan
mahdolliset viat kohtuullisessa ajassa.
Kyseessä on vika, jos ”Topoteekki”-verkkopalvelu ei toimi asianmukaisesti eikä sitä voida käyttää
lainkaan tai ainoastaan rajoitetusti. Näin on erityisesti silloin, jos Kumppanin ”Topoteekkiinsa”
tallentamaa dataa ei hallinnoida oikein tai se ei näy.

Datan ylläpito
Syötetyn datan kaikki omistusoikeudet ja muut immateriaalioikeudet säilyvät Kumppanilla tai sen
lisenssinantajilla tai kolmansilla osapuolilla (kuten kansalaisilla).
Kumppani on edelleen vastuussa syöttämänsä datan hallinnasta ja sillä on oikeus sen hallintaan.
Kumppanilla on oikeus vaatia ICARUSia antamaan kaikki data tai osa siitä, jos se maksaa siitä
korvauksen kuluneen ajan perusteella kohdan 8.2 mukaisesti, eikä ICARUSilla ole pidätysoikeutta
(laillisesta syystä riippumatta). Data siirretään tiedonsiirtovälineillä tai datansiirtoverkon välityksellä.
Kumppanilla ei kuitenkaan ole oikeutta ylläpitää ”Topoteekki”-verkkopalvelua.
ICARUS varmuuskopioi datan kerran vuorokaudessa ilman takuita.
ICARUS ei ole vastuussa sisällöistä, joita Kumppanit tarjoavat. ICARUS ei etenkään ole velvollinen
valvomaan, rikkooko sisältö lakeja. Jos kolmannet osapuolet esittävät vaateita ICARUSia vastaan,
koska sen verkkosisältö rikkoo mahdollisesti lakia, Kumppani on velvollinen – velvoite koskee

kumppania ja ICARUSia, ei kolmansia osapuolia – vapauttamaan ICARUSin vastuusta ja korvaamaan
sille kaikki kulut, jotka aiheutuvat lakien mahdollisesta rikkomisesta. Lisäksi ICARUSilla on oikeus
poistaa sisältöä, jonka kolmannet osapuolet ovat hylänneet verkosta, kunnes asia on selvitetty
juridisesti.
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Keskeytykset
”Topoteekki”-verkkopalvelun säätäminen, täydentäminen ja muokkaaminen sekä toiminnallisten
vikojen määrittäminen ja korjaaminen voivat keskeyttää palvelun väliaikaisesti tai aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
Keskeytyksiä tai toimintahäiriöitä on korkeintaan 10 päivänä kuussa. Jos keskeytykset tai häiriöt
kestävät kauemmin, Kumppanilla on oikeus irtisanoa sopimus ennenaikaisesti syystä. Kumppani ei
saa esittää vahingonkorvausvaatimuksia.

Maksut
Kumppani suostuu osallistumaan ”Topoteekki”-verkkopalvelun hoitamisesta, ylläpidosta ja
jatkuvasta tieteellisestä kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin seuraavasti:
• Kumppanit, jotka tulevat maista, joiden bruttokansantuote on yli 30 000 euroa henkeä kohden
(kuten Itävalta, Saksa ja Sveitsi): Kumppanin Topoteekin asentamisesta ja ”Topoteekki”verkkopalvelun käyttöä koskevasta koulutuksesta maksetaan kertaluonteinen 415 euron maksu.
Juoksevien kulujen kattamiseksi peritään 47,50 euron kuukausimaksu vuosittain.
• Kumppanit, jotka tulevat maista, joiden bruttokansantuote on alle 30 000 euroa henkeä kohden
(kuten Unkari, Tšekin tasavalta ja Viro): Kumppanin Topoteekin asentamisesta ja juoksevien kulujen
kattamiseksi maksetaan 300 euron vuosimaksu.

8.2

Lisäpalvelut, jotka eivät tämän sopimuksen mukaan ole pakollisia, toteuttaa ulkopuolinen ITkumppani pachlerschatek, joka veloittaa tunnilta 90 euroa ja verot. Toteutuksesta vastaavat
Kumppani ja edellä mainittu yhtiö.

8.3

Projektimaksu indeksoidaan Itävallan tilastolaitoksen vuoden 2010 kuluttajahintaindeksin mukaan.
Indeksiehto perustuu syyskuulle 2016 laskettuun indeksilukuun. Kolmen prosentin vaihteluja ei oteta
huomioon. Jos kynnysarvo ylittyy, harkitaan koko indeksin muuttamista. Uusi indeksiluku muodostaa
perustan, jonka mukaan kaikki muut kynnysarvon ylitykset lasketaan.

8.4

Projektimaksu on maksettava etukäteen koko sopimusvuoden osalta ensimmäisen
sopimuskuukauden ensimmäiseen päivään mennessä, ellei toisin sovita kirjallisesti.
Jos Kumppanin maksu viivästyy, ICARUSilla on oikeus veloittaa neljän prosentin viivästyskorko
vuodessa.
Jos Kumppanin maksu viivästyy yli kuukauden, ICARUSilla on oikeus purkaa sopimus
poikkeuksellisesta syystä.
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Takuusitoumus
ICARUS sitoutuu korjaamaan ”Topoteekki”-verkkopalvelun viat kohtuullisen ajan kuluessa. Vikojen
korjaaminen voi aiheuttaa ICARUSin ja Kumppanin palvelinyhteyden katkeamisen. Tämän
sopimuksen mukaan ”Topoteekki”-verkkopalvelun keskeytysten tai käyttöhäiriöiden aikana
Kumppanin ei tarvitse maksaa maksua, jos keskeytykset tai käyttöhäiriöt kestävät yli kymmenen
päivää kuussa.
ICARUS ei ole vastuussa verkkoyhteyksien toiminnasta sen palvelimeen sellaisten sähkö- tai
palvelinkatkosten aikana, joihin se ei voi vaikuttaa.
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ICARUS ei ole vastuussa mahdollisuudesta käyttää korttitoimintoa milloin tahansa eikä se anna
siitä takuita, koska kolmannet osapuolet tarjoavat toiminnon. Jos korttitoiminto lakkaa toimimasta
ICARUSin ja korttipalvelun tarjoajan voimassa olevan lisenssisopimuksen vuoksi, ICARUS tekee
parhaansa korvatakseen korttitoiminnon. Korvaamisen tavasta ei kuitenkaan ole minkäänlaista
velvoitetta.
Jos ICARUS ei noudata velvoitettaan korjata viat kohtuullisessa ajassa, Kumppanilla on oikeus
irtisanoa tämä sopimus kirjallisesti 14 päivän irtisanomisajalla.
Kumppanin esittämät takuupyynnöt raukeavat kuudessa kuukaudessa, mikäli Kumppani ei ole
kuluttaja Itävallan kuluttajansuojalain mukaan (österreichischen Konsumentenschutzgesetzes,
KSchG), jolloin sovelletaan lakisääteistä määräaikaa.
ICARUS ei ole vastuussa datan menettämisestä – ellei se ole hävittänyt dataa tahallaan.

10 Laiton sisältö

Jos Kumppani käyttää tämän sopimuksen piiriin kuuluvaa tallennustilaa sen vastaisesti, mitä
sopimuksessa on sovittu laittoman sisällön tallentamisesta pidättäytymisestä, palveluntarjoajalla on
oikeus tarvittavilla toimenpiteillä estää pääsy verkon kautta kyseiseen sisältöön. Lisäksi ICARUSilla on
oikeus paljastaa Kumppanien (ilmoituksia varten annetut) nimet ja osoitteet kolmansille osapuolille
Kumppania vastaan tehtävien virallisten ja juridisten toimenpiteiden helpottamiseksi.

11 Sopimuksen voimassaoloaika
11.1 Sopimussuhde alkaa, kun kaikki sopimusosapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Sopimussuhde kestää
yhden vuoden. Sopimus uusitaan automaattisesti vuodeksi eteenpäin, ellei sopimusta irtisanota
kirjallisesti kolmen kuukauden irtisanomisajan aikana.
11.2 Sopimusosapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus ennenaikaisesti seuraavista syistä: – jos
sopimuskumppani omasta syystään tai mistä muusta syystä tahansa ei enää pysty täyttämään tämän
sopimuksen velvoitteita, – jos sopimuskumppani rikkoo tämän sopimuksen olennaisia säännöksiä.
11.3 Vaatimus kirjallisesta ilmoituksesta täyttyy lähettämällä kirjattu kirje sopimusosapuolen antamaan
osoitteeseen.
11.4 Jos sopimus päättyy, Kumppanin Topoteekki säilyy verkossa. Sisällön käyttöoikeudet pysyvät
entisellään. Kumppani tai topoteekille nimetyt ylläpitäjät eivät enää voi muokata sisältöä. Kumppanin
pyynnöstä ICARUS antaa palveluun tallennetun sisällön Kumppanille, ja ICARUS laskuttaa
kustannukset Kumppanilta käytetyn ajan perusteella kohdan 9.1 mukaisesti. ICARUS ei ole velvollinen
automaattisesti antamaan tallennettua sisältöä Kumppanille tai tallentamaan tai säilyttämään dataa
sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

12 Tietosuoja

ICARUS tuntee sovellettavat oikeudelliset tietosuojasäännökset. ICARUS täyttää voimassa olevan
version oikeudelliset tietosuojasäännökset.

13 Oikeuspaikka ja sovellettavat lait

Tähän sopimukseen sovelletaan ainoastaan Itävallan lakeja. Niitä sovelletaan myös sopimuksen
laatimiseen ja jälkivaikutusten oikeudellisiin seurauksiin liittyviin kysymyksiin. Kaikki tästä
sopimuksesta aiheutuvat riita-asiat, kuten sen oikeaa muotoa tai jälkivaikutuksia koskevat
kysymykset, ratkaisee ainoastaan toimivaltainen tuomioistuin ICARUSin kotipaikassa (eli oikeuspaikka
on Wien). Kuluttaja-asioissa noudatetaan pakollisia kuluttajansuojamääräyksiä.

14 Loppusäännökset

14.1 Tämän sopimuksen oikeusvaikutukset rajoittuvat sopijapuolten asianosaissuhteeseen. Tämän
sopimuksen yhteydessä mahdollisesti tehdyt sopimukset tai julistukset lakkaavat olemasta voimassa,
kun tämä sopimus allekirjoitetaan.
14.2 Muutokset tai lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Myös muotovaatimuksia koskevat
muutokset on tehtävä kirjallisesti.
14.3 Tämän sopimuksen yksittäisten säännösten pätemättömyys ei vaikuta muihin säännöksiin.
Sopimuskumppanit sitoutuvat korvaamaan pätemättömän osion pätevällä säännöksellä, joka on
mahdollisimman lähellä pätemättömän osion taloudellista tai oikeudellista tarkoitusta.
14.4 Kukin sopimuskumppani vastaa itse oikeudellisista edustus- tai neuvontakuluista.

