KULUTTAJA-ARVIOT
Nämä käyttöehdot koskevat L'Oréal Finland Oy:n tarjoamaa kuluttaja-arviopalvelua ("CRR-palvelu") Vichytuotemerkin verkkosivustolla ("Sivusto"). Jos Vichy’n henkilötietojen käsittelyä koskevan ohjeistuksen ja
näiden käyttöehtojen välillä ilmenee ristiriitoja, on tilanteessa toimittava näiden käyttöehtojen mukaisesti.
L'Oréal Finland Oy:n tai sen yhteistyökumppanien työntekijät eivät saa käyttää CRR-palvelua.
Vichy sallii CRR-palvelun käytön ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön näiden käyttöehtojen mukaisesti.
Tämä ilmainen, ei-eksklusiivinen ja ei-luovutettavissa oleva lupa sallii CRR-palvelun käytön vain Sivustolla
olevien tuotteiden tarkasteluun eikä mihinkään muuhun. Vichy ei ole vastuussa mistään Sivustolle
luomastasi sisällöstä. Sinulla ei ole lupaa kopioida tai jäljentää CRR-palvelua tai muita Sivuston osia tai
tehdä minkäänlaisia toimenpiteitä Sivuston tai CRR-palvelun jakamiseksi tai jäljentämiseksi. Sinulla ei ole
lupaa minkäänlaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat vaikuttaa CRR-palvelun tai Sivuston toimivuuteen
kokonaisuutena tai osissa.
Julkaisemalla kommentin Vichy-verkkosivustolla vakuutat seuraavaa:







olet kommentin kirjoittaja, et ole varastanut toisen henkilön henkilöllisyyttä tai käytä väärää
sähköpostiosoitetta tai ole muuten harhaanjohtava kommenttisi alkuperää koskien;
kommenttisi on alun perin itse kirjoittamasi eikä se loukkaa kolmansien osapuolien
immateriaalioikeuksia;
luovut täten kaikista moraalisista ja immateriaalisista oikeuksista, joita sinulla olisi Copyright,
Design and Patents Act 1988 -lain mukaan ollut;
kaikki julkaisemasi sisältö on todenmukaista ja paikkansapitävää;
olet vähintään 16-vuotias;
kommenttisi noudattaa näitä käyttöehtoja.

Hyväksyt ja vakuutat myös, ettet julkaise sisältöä:













jonka avulla muut käyttäjät voivat tunnistaa sinut tämän vuoksi, (ethän käytä koko nimeäsi
käyttäjätunnuksessasi ja ethän myöskään sisällytä sukunimeäsi kenttään ”Etunimi”);
jonka tiedät olevan virheellistä tai harhaanjohtavaa;
joka loukkaa kolmannen osapuolen kopiosuojaa, patentteja, tuotemerkkiä, liikesalaisuuksia tai
muita omistusoikeuksia;
joka sisältää tietoja Vichy’n kilpailijoista tai heidän tuotteistaan (erityisesti muista hyvinvointi- ja
kauneustuotteiden valmistajista, jakelukanavista ja/tai vähittäismyyjistä);
joka sisältää mitään hintatietoja;
joka viittaa kolmanteen osapuoleen henkilönä ilman, että kyseinen henkilö on antanut siihen lupaa;
joka rikkoo mitä tahansa lakia, asetusta tai säännöstä (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta,
immateriaalioikeuksia, kuluttajansuojaa, epäreilua kilpailua, syrjintää vastustavaa tai mainontaa
koskevat lait, asetukset ja säädökset);
joka on tai jota voidaan aiheellisesti pitää laittomana, herjaavana, loukkaavana, solvaavana,
vihamielisenä, häiritsevänä, rasistisena tai uskonnollisesti sopimattomana, hyökkäävänä,
väkivaltaan yllyttävänä, vilpillisenä, yksityisyyttä loukkaavana, uhkaavana tai muutoin
epämiellyttävänä tai kolmansia osapuolia vahingoittavana;
joka sisältää poliittista kampanjointia, kaupallista myyntitoimintaa, ketjukirjeitä, massapostitusta tai
muita roskapostin muotoja;
joka ei liity Sivustolla listattujen tuotteiden tarkasteluun;
joka sisältää kiroilua, seksuaalista vihjailua tai seksuaalista kielenkäyttöä, tai joka pyrkii edistämään
tai yllyttämään mihinkään lainvastaiseen toimintaan, kuten huumeidenkäyttöön;





josta saat mitä tahansa hyötyä tai rahallista korvausta kolmannelta osapuolelta, tai jota voidaan
pitää mainontana tai myyntitoimintana (mukaan lukien kaikki sisältö, joka ohjaa liiketoimintaa pois
Vichyilta);
joka sisältää tietoja tai viitteitä muista verkkosivustoista, URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita,
yhteystietoja tai puhelinnumeroita;
joka sisältää tietokoneviruksia tai muita mahdollisesti vahingollisia tietokoneohjelmia tai tiedostoja
tai ohjeita sellaisten luomiseen.

Vichy pidättää oikeuden muuttaa, muokata tai poistaa mitä tahansa julkaisemiasi kommentteja
verkkosivustollaan oman harkintansa perusteella, jos niiden katsotaan rikkovan näitä käyttöehtoja. Lisäksi
Vichy pidättää oikeuden olla julkaisematta:





kopioitua sisältöä;
tyhjiä arvioita;
arvioita kielellä, joka ei ole suomi, ruotsi tai englanti;
mitään epäselvää sisältöä (kuten satunnaisia merkkejä ja sanajonoja, jotka eivät tarkoita mitään).

Vichy’lla on oikeus rajoittaa tai estää pääsy keneltä tahansa, joka rikkoo näitä käyttöehtoja.
Vichy ei voi taata, että pääset muokkaamaan tai poistamaan lähettämääsi sisältöä. Vichy pidättää kuitenkin
oikeuden poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta sisältöä, joka ei noudata näitä käyttöehtoja.
Jos
sinulla
on
kysyttävää
Vichy-tuotteista
tai
niiden
käytöstä,
ota
yhteyttä
Kuluttajaneuvontaamme: neuvonta@loreal.com Vichy’lla on oikeus välittää viestisi Kuluttajaneuvontaan
sen julkaisemisen sijaan, jos se katsoo, että viestisi tulee parhaiten käsitellyksi sitä kautta.
CRR-palvelu voi olla ajoittain poissa käytöstä huoltotoimenpiteiden tai muiden teknisten syiden vuoksi, eikä
Vichy ole millään tavalla vastuussa virheistä, poistoista, keskeytyksistä tai viiveistä, joita kuluttajat voivat
kohdata käyttäessään CRR-palvelua.
Annat Vichy’lle kaikkiin julkaisemiisi kommentteihin ikuisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen,
tekijänoikeuskorvauksettoman, täysin alilisenssöitävän ja luovutettavan oikeuden käyttää, kopioida,
muokata, poistaa kokonaisuudessaan, soveltaa, julkaista, kääntää, luoda johdannaista materiaalia missä
tahansa muodossa, mediassa tai mitä tahansa teknologiaa käyttäen. Hyväksyt, että Vichy voi julkaista
arviosi Facebook-sivullaan https://www.facebook.com/Vichy.fi
Suostut pyydettäessä suorittamaan tarvittavia toimenpiteitä liittyen yllä mainittuihin, sinun Vichy’lle antamiisi
oikeuksiin, mukaan lukien sopimusten ja asiakirjojen täytäntöönpano.
Lähettämällä henkilötietosi arviosi yhteydessä hyväksyt, että Vichy ja sen kolmannen osapuolen
palveluntarjoajat saavat käyttää sähköpostiosoitettasi ottaakseen sinuun yhteyttä arviosi tilaan ja muihin
hallinnollisiin tarkoituksiin liittyen.
Suostut siihen, että Vichy (mukaan lukien sen asiamiehet, johtajat, välittäjät, tytäryhtiöt, yhteishankkeet,
työntekijät ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, mukaan lukien, mutta siihen rajoittumatta, Apotamox)
ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä menetyksistä, vaateista, korvausvaatimuksista, mukaan
lukien asianajo- tai oikeudenkäyntikulut, joita Vichy voi aiheuttaa, jos olet rikkonut edellä mainittuja
käyttöehtoja.
Vichy pidättää oikeuden CRR-palvelun sulkuun milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

