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1. Company
1. Yhtiö

Sharper Shape Oy, on behalf of its own and its affiliated companies and
subsidiaries in Finland
Sharper Shape Oy, omasta ja suomalaisten omistusyhteysyhtiöidensä puolesta
Sharper Shape Oy
Lintuvaarantie 2
02650 Espoo
Finland
Email: info@sharpershape.com

2. Contact person in legal
matters
2. Yhteyshenkilö lakiasioissa

3. Background
3. Tausta

4. Acceptable Use
4. Hyväksyttävä käyttö

Managing Director Tero Heinonen
Toimitusjohtaja Tero Heinonen
Sharper Shape Oy
Lintuvaarantie 2
02650 Espoo
Finland
tero.heinonen@sharpershape.com
Sharper Shape Ltd provides from time to time free or charged services over the
Internet including but not limited to a service called Sharper Inspection (together
“Sharper Web Services”). This Acceptable Use Policy is to ensure the safety and
security of use of Sharper Web Services and to ensure the use of the Sharper
Web Services is proper, efficient, and compliant with the applicable laws and
regulations.
Sharper Shape Oy tarjoaa aika-ajoin ilmaisia tai maksullisia palveluita
Internetin ylitse sisältäen, mutta ei rajoittuen Sharper Inspection:ksi kutsutun
palvelun (yhdessä ”Sharper Web Services”). Tämän Hyväksyttävän Käytön
Ohjeen tarkoitus on varmistaa Sharper Web Servics:ien turvallinen ja varma
käyttö, sekä varmistaa, että Sharper Web Service:ien käyttö on sopivaa,
tehokasta ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaista.
You are not allowed to add content to Sharper Web Services that:
Is sexually explicit or pornographic, exploits or presents minors in a
sexual way, or promotes adult sexual services
Creates a genuine risk of physical injury or property damage, credibly
threatens people or public safety, or organizes, encourages or celebrates
harm
Attacks, bullies or harasses private persons, or discloses any information
on them without a prior permission from the said persons
Infringes anyone's intellectual property, privacy or other rights
Is fraudulent or deceptive
Is someone else's personal information
Other information that the information related to infrastructure assets,
unless agreed separately in advance in writing with Sharper Shape

Contains any information or content that’s illegal
Things you can’t do
You also aren’t allowed to:
Use Sharper Shape’s name, logo, trademark or branding without our
consent
Access, tamper with or use non-public areas of Sharper Shape, our
systems or our technical providers' systems
Break or circumvent our security measures or otherwise test the
vulnerability of our systems or networks
Use any method to access, search, scrape, download or change Sharper
Shape or anything on it (software and tools provided by Sharper Shape
or popular browsers are accepted)
Use Sharper Shape user information to forge any TCP/IP packet header
or any part of the header information in any email or newsgroup
posting, or in any way use Sharper Shape to send altered sourceidentifying information
Try to reverse engineer any of Sharper Shape’s software
Try to interfere with any Sharper Shape user, host or network, for
example by sending a virus, overloading, spamming or mail-bombing
Collect or store personally identifiable information from Sharper Shape
or its users without their permission
Impersonate or misrepresent your affiliation with any person or entity,
including Sharper Shape
Do anything that violates applicable law or regulations
Share your password, let anyone access your account or do anything that
might put your account at risk
Disclose your password to third parties or transfer your account to any
third party free or for compensation
Create or show ads that look like or could be confused with Sharper
Shape content
Kielletty sisältö Sharper Web Servicessä
Seuraavanlaisen sisällön lisääminen on kielletty:
luonteeltaan seksuaalinen tai pornografinen sisältö, lasten
hyväksikäyttöön liittyvä tai lapsia seksualisoiva sisältö tai
seksipalveluita mainostava sisältö
sisältö, josta aiheutuu todellinen henkilövamman tai omaisuusvaurion
vaara tai todellinen uhka yleisölle tai yleiselle turvallisuudelle tai joka
pyrkii järjestämään vahingontekoja, yllyttää niihin tai ihannoi niitä
sisältö, jossa kiusataan, häiritään tai ahdistellaan yksityishenkilöitä, tai
esitetään näitä koskevia tietoja ilman näiden henkilöiden etukäteistä
lupaa
sisältö, joka loukkaa jonkun tahon immateriaaliomaisuutta, tietosuojaa
tai muita oikeuksia
sisältö, joka pyrkii huijaamaan tai hämäämään
sisältö, joka sisältää toisen henkilön henkilötietoja
muu kuin infrastruktuuriomaisuutta koskeva sisältö, ellei siitä ole
erikseen kirjallisesti sovittu Sharper Shapen kanssa etukäteen
laittomat tiedot tai laiton sisältö

Kielletty toiminta
Et saa:
käyttää Sharper Shapen tai sen tuotteiden nimeä, logoa, tavaramerkkejä
tai brändäystä luvatta
käyttää tai käsitellä luvatta Sharper Web Services:n ei-julkisia osia,
järjestelmiä tai teknisten ratkaisutoimittajien järjestelmiä
murtaa tai kiertää Sharper Web Services:n turvatoimia tai pyrkiä
muutoin selvittämään järjestelmän tai verkkojen haavoittuvuuksia
käyttää mitään menetelmää Sharper Shapen tai sen sisällön käyttöön,
hakuun, purkuun, lataamiseen tai muuttamiseen (Sharper Shapen
toimittamat ohjelmistot ja työkalut ovat sallittuja, samoin kuin yleisesti
käytetyt selaimet)
käyttää Sharper Web Services:n tietoja TCP/IP-paketin otsikon tai
minkään sen osan väärentämiseen sähköposti- tai uutisryhmäviesteissä
tai käyttää Sharper Web Servicea millään tavalla lähettäjätietojen
naamioimiseen
yrittää selvittää Sharper Web Services:n ohjelmistojen valmistustapaa
yrittää häiritä Sharper Web Services:n käyttäjiä, palvelimia tai verkkoja
esimerkiksi virusten, ylikuormituksen tai roskapostin välityksellä tai
pommittamalla niitä sähköpostilla
kerätä tai tallentaa henkilötietoja luvatta Sharper Web Servicestä tai
Sharper Web Servicen käyttäjiltä
tekeytyä toiseksi henkilöksi tai esiintyä valheellisesti jonkun henkilön
tai tahon edustajana
tehdä mitään voimassa olevien lakien tai säännösten vastaista
paljastaa salasanaasi muille tai antaa kenellekään lupaa käyttää tiliäsi tai
tehdä mitään, mikä saattaa vaarantaa tilisi
siirtää käyttäjätunnustasi toiselle henkilölle tai luovuttaa sitä
veloituksetta tai korvausta vastaan
luoda tai näyttää mainoksia, jotka näyttävät Sharper Web Services
sisällöltä

5. Amendments to this
document
5. Muutokset tähän
asiakirjaan

Sharper Shape Ltd has the right from time to time to amend this Acceptable Use
Policy. The latest version is always available through Sharper Shape web site
www.sharpershape.com. Any amendments to this document enter into force 14
days after the publishing of the amended version in Sharper Shape web site.
Sharper Shape Oy:llä on oikeus muuttaa tätä Hyväksyttävän Käytön Ohjetta aika
ajoin. Viimeisin version on aina saatavilla Sharper Shape verkkosivuilta
www.sharpershape.com. Muutokset tämän dokumenttiin astuvat voimaan 14
päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu Sharper Shapen verkkosivuilla.

