Käyttöehdot
Yleistä sivustosta
Lemmikkihoitoon.com on NettiHQ-yrityksen(Y-tunnus: 2592887-6) omistama ja hallinnoima
sivusto. NettiHQ tarjoaa sähköisiä markkinapaikkoja ja ne julkaistaan Lemmikkihoitoon.comsivustolla. NettiHQ:n yhteyshenkilönä toimii Teemu Torssonen. Puhelinnumero 0449738418.
Ilmoitus on yrityksen tai yksityishenkilön jättämä mainos/kuvaus yrityksen tai yksityishenkilön
toteuttamasta lemmikkienhoitopalvelusta. Kun näissä käyttöehdoissa puhutaan ilmoituksesta niin
sillä tarkoitetaan ilmoitusta siinä määrin kun se tässä kohdassa on määritelty.
Tietosuoja
NettiHQ-yritys kerää henkilötietoja ja yritystietoja. Tietojen keräämisen tarkoitus on, että NettiHQyritys ja Lemmikkihoitoon.com-sivuston ylläpito julkaisevat niitä Lemmikkihoitoon.com-sivustolla
ilmoituksissa. Ilmoituksella tässä tarkoitetaan juuri sitä sähköistä markkinapaikkaa mitä NettiHQ
tarjoaa. Kerättyjä henkilötietoja ja yritystietoja käytetään tämän lisäksi laskutuksessa niissä
tapauksissa kun joku taho on halunnut jättää lemmikkihoitoon.com-sivustolle mainoksen. Kerättyjä
henkilötietoja ja yritystietoja ei julkaista missään muussa yhteydessä tai paikassa ilman
henkilötietojen ja yritystietojen haltijan suostumusta.
Kerättyjä henkilö- ja yritystietoja ei luovuteta eteenpäin ilman henkilö- ja yritystietojen haltijan
suostumusta missään muussa tapauksessa, paitsi jos poliisiviranomainen tai muu laillinen
viranomainen niitä vaatii Suomen lakiin pohjautuen.
NettiHQ-yritys tai Lemmikkihoitoon.com sivuston ylläpito ei vastaa siitä jos kerätyt henkilö- ja
yritystiedot joutuvat jonkun ulkopuolisen tahon, eli muun kuin NettiHQ-yrityksen ja
Lemmikkihoitoon.com sivuston ylläpidon tietoon, tietosuojamurron, hakkeroinnin tai varkauden
seurauksena.
Vastuuvapautus
NettiHQ-yritys tai Lemmikkihoitoon.com ei ota vastuuta siitä kuinka yritykset tai yksityiset
henkilöt jotka ovat jättäneet ilmoituksen Lemmikkihoitoon.com-sivustolle tekevät tai toteuttavat
lemmikkienhoitoa. NettiHQ-yritys tai Lemmikkihoitoon.com ei ota vastuuta siitä jos lemmikeille,
ihmisille tai heidän omaisuudelleen koituu vahinkoa yrityksen tai yksityishenkilön toimesta jonka
ilmoitus on Lemmikkihoitoon.com-sivustolla. Nämä asiat koskevat aina yritystä tai
yksityishenkilöitä ja heidän asiakkaitaan. NettiHQ-yritys ja Lemmikkihoitoon.com-sivusto toimivat
vain palvelun välittäjänä, jonka tarkoituksena on auttaa yritysten ja yksityisten henkilöiden jotka
toteuttavat lemmikkienhoitoa sekä heidän asiakkaittensa kohtaamista Internetissä.
Tarjottava tuote tai palvelu
NettiHQ-yritys tarjoaa sähköisiä markkinapaikkoja Lemmikkihoitoon.com-sivustolla. Ilmoituksen
jättäminen ja esilläolo on ilmaista. Ilmoituksen voi jättää ilmoituksen jättö -lomakkeen kautta.
Ilmoituksen jättölomakkeessa selviää mitä tietoja henkilö haluaa julkaista ilmoituksessaan ja
ilmoituksen laajuus. Välttämättömiä julkaistavia tietoja ovat sähköposti, itsekirjoitettu ilmoitusteksti
ja se paikkakunta missä ilmoituksen jättäjä lemmikkien hoitoa toteuttaa. Ilmoituksen laajuudella
tarkoitetaan sitä merkkimäärää minkä henkilö itse saa ilmoitukseen kirjoittaa. NettiHQ-yritys ja
Lemmikkihoitoon.com-sivuston ylläpito tarkistaa kirjoitetun tekstin ja ilmoituksen
kokonaisuudessaan ja päättää onko se sellainen että se voidaan julkaista. Ilmoitukseen sisältyy
myös se, että ilmoituksen jättäjä voi ilmoittaa siinä toimialansa, toimialueensa ja yhteystietonsa.
Yritykset voivat myös lisätä ilmoitukseensa linkin kyseessä olevan yrityksen kotisivuille.
Ilmoitukseen sisältyy myös ilmoituksen jättäjän valitsema kuva. NettiHQ-yritys ja

Lemmikkihoitoon.com määrittävät itse sen onko kuva sopiva julkaistavaksi, esimerkiksi
säädyllisyyden mielessä. Henkilö voi valita neljästä erilaisesta ilmoituksen voimassaoloajaksosta.
Ilmoituksen jättäminen ja ilmoituksen voimassaolo on ilmaista.

