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TELIA YRITYSPORTAALIN KÄYTTÖEHDOT

Vakuutan, että minulla on oikeus sopia Yritysportaalin käytöstä edustamani yhteisön nimissä. Olen tutustunut 
palvelun käyttöön sovellettaviin käyttöehtoihin sekä sovellettaviin yleisiin toimitusehtoihin, palvelukuvauksiin 
sekä erityisehtoihin ja sitoudun niitä noudattamaan.

1. Yleistä 

Näissä Yritysportaalin käyttöehdoissa sovitaan Telia 
Finland Oyj:n (jatkossa Telia) tarjoaman Yritysportaalin 
käytön ehdoista.

Näiden käyttöehtojen lisäksi Yritysportaalin käyttöön 
sovelletaan Telian palveluiden yleisiä toimitusehtoja 
yritysasiakkaille.

Yritysportaalin kautta käytettäviin palveluihin sovelletaan 
aina erillisiä niitä koskevia palvelukuvauksia, Telian 
palveluiden yleisiä toimitusehtoja yritysasiakkaille sekä 
mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Asiakas sopii 
Yritysportaalin kautta käytettävien palveluiden käytöstä 
erikseen Telian kanssa.

Asiakas voi Yritysportaalin kautta käyttää Telialta 
tilaamiaan Yritysportaalin toimintoja, hallinnoida Telialta 
hankkimiaan palveluita sekä hankkia tuotteita ja palveluita 
mm. Telian verkkokaupasta.

Yritysportaalin kautta asiakkaalla on mahdollisuus käyttää 
esimerkiksi seuraavia palveluita ja toimintoja: 

• Telia Cid Manager 
• Vaihdepalvelun hallinnointi 
• Telia-verkkokauppa 
• Telia Raportointipalvelu 

Asiakas sopii Yritysportaalin kautta käytettävien Telian 
palveluihin liittyvien toimintojen käyttöönotosta ja käytöstä 
erikseen Telian kanssa.

Telia pidättää oikeuden muuttaa Yritysportaalin ja sen 
tukemia toimintoja, palveluita ja niiden ominaisuuksia, 
mukaan lukien käyttäjätunnukset ja salasanat, 
ilmoittamatta siitä ennalta asiakkaalle. Telia voi harjoittaa 
Yritysportaalissa kaupallista viestintää. 

2. Vastuu palvelun käytöstä ja käyttäjätunnukset

Yritysportaalin kautta on saatavilla Telian tarjoamien 
palveluiden yhteydessä käsiteltäviä henkilö- ja 
välitystietoja esimerkiksi asiakkaan työntekijöistä tai 
muista henkilöistä. Asiakas vastaa Yritysportaalissa 
käsiteltävien henkilö- ja välitystietojen käsittelyn 
laillisuudesta kuten tietojen käsittelystä vain sallittuihin 
käyttötarkoituksiin, käsittelyä koskevasta 
informointivelvollisuudesta sekä mahdollisesti tarvittavien 
suostumusten hankkimisesta henkilöiltä, joita henkilö- tai 
välitystiedot koskevat. 

Asiakkaalle luodaan Yritysportaaliin henkilökohtaisella 
salasanalla suojattu pääkäyttäjätunnus. 

Pääkäyttäjätunnuksella asiakas voi edelleen luoda 
Yritysportaaliin salasanalla suojattuja käyttäjätunnuksia 
Yritysportaalin ehtojen mukaisesti. Pääkäyttäjä voi 
määrittää muiden käyttäjien oikeudet käyttää 
Yritysportaalin toimintoja ja rajoittaa niitä palvelun 
mahdollistamin tavoin. Käyttäjät voivat käyttää itsenäisesti 
Yritysportaalia pääkäyttäjän Yritysportaalissa asettamien 
rajoitteiden puitteissa. 

Asiakkaan on suojattava huolellisesti kaikki palveluun ja 
sen käyttöön liittyvät tunnisteet ja salasanat 
oikeudettomalta käytöltä ja pidettävä ne luottamuksellisina.
Asiakas vastaa siitä, että Yritysportaalin käytön 
edellyttämät salasanat ja tunnisteet ovat ainoastaan 
sellaisten henkilöiden saatavilla, joilla on oikeus niitä 
käyttää asiakkaan edustajana. Asiakas vastaa siitä, 
etteivät käyttäjätunnukset ja salasanat joudu ulkopuolisen 
tietoon.

Asiakkaan on ilmoitettava tunnusten ja salasanojen 
katoamisesta ja epäillystä katoamisesta Telialle 
välittömästi. Telialle on oikeus, mutta ei velvollisuutta, 
estää asiakkaalta Yritysportaalin käyttö ja sulkea 
asiakkaan käyttäjätunnukset ilman ennakkoilmoitusta, 
mikäli Telialla on perusteltu syy olettaa, että tunnuksia 
käytettään oikeudettomasti. 

Mikäli asiakkaan palveluksessa tai muutoin asiakkaan 
luukuun toimiva henkilö, jolla on Yritysportaalin käytön 
edellyttämät tunnukset ei enää työskentele asiakkaan 
lukuun tai muutoin ole enää oikeutettu edustamaan 
asiakasta, asiakas on velvollinen välittömästi poistamaan 
Yritysportaalin käyttöoikeuden tällaiselta henkilöltä.

Asiakas vasta kaikesta asiakkaan käyttäjätunnuksilla 
tapahtuvasta Yritysportaalin käytöstä ja tehdyistä 
toimenpiteistä, Yritysportaalin kautta käytettävien 
palveluiden ja toimintojen käytöstä sekä Yritysportaalin tai 
sen kautta käytettävien palveluiden ja toimintojen 
välityksellä tehdyistä sopimuksista riippumatta siitä, onko 
asiakas käyttänyt tunnuksia itse vai onko tunnuksia 
käytetty oikeudetta.

Asiakas vastaa itse siitä, että asiakkaan käyttämät 
tietokoneet, laitteet ja ohjelmistot ovat asianmukaisesti ja 
riittävästi suojattu tietoturvauhilta. Asiakas sitoutuu lisäksi 
noudattamaan Telian kulloinkin antamia Yritysportaalin 
käyttöä koskevia käyttö, turvallisuus ja muita ohjeita.

3. Immateriaalioikeudet 

Yritysportaalin sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden 
suojaamia. Yritysportaalin, sen kautta käytettävien 
palveluiden ja toimintojen ja niiden sisältämien tietojen 
omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat Telialle tai 
kolmansille osapuolille. Asiakas ei saa mitään oikeuksia 
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Yritysportaaliin sen kautta käytettäviin palveluihin ja 
toimintojen tai niiden sisältämiin tietoihin, paitsi näissä 
käyttöehdoissa, soveltuvissa yleisissä toimitusehdoissa, 
palvelukuvauksissa ja erityisehdoissa määritellyn oikeuden
käyttää Yritysportaalia.

Yritysportaalin ja sen osien muu kuin näiden käyttöehtojen
mukainen käyttö, kopioiminen, kääntäminen, muuttaminen
ja tallentaminen millä tahansa tavalla on kiellettyä ilman 
Telian etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

4. Oikeus muuttaa käyttöehtoja

Telialla on oikeus muuttaa Yritysportaalin käyttöehtoja, 
sekä muita Yritysportaaliin ja sen kautta käytettäviin 
palveluihin ja sovellettavia sopimusehtoja ja 
palvelukuvauksia. 

5. Vastuunrajoitus 

Telia ei vastaa Yritysportaalin, sen kautta käytettävien 
palveluiden ja toimintojen tai niiden osien 
toimimattomuudesta, käyttökatkoista tai viivästyksistä. 
Yritysportaali toimitetaan ”sellaisena kuin se on”, eikä Telia
anna mitään Yritysportaalin käyttöä koskevia takuita. 
Asiakas vakuuttaa arvioineensa Yritysportaalin vastaavan 
ominaisuuksiltaan toimintansa asettamia vaatimuksia. 
Telia ei vastaa mistään Yritysportaalin käytön asiakkaalle 
aiheuttamista vahingoista tai muista menetyksistä, olivat 
ne luonteeltaan välittömiä tai välillisiä.
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