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 KONTAKTUPPGIFTER

Organisation

Kontaktperson

Postadress

Finlands Olympiska Kommitté rf

Suomisports kundservice

Gjuterivägen 10 00380 HELSINGFORS

FO-nummer

Webbplats med anvisningar

E-post

0202238-5

www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu

suomisport@olympiakomitea.fi

AVTALSOBJEKT
Med detta serviceavtal kommer man överens om ibruktagningen och användningen av internet- och mobilbaserade Suomisport Föreningstjänsten, som
Finlands Olympiska Kommitté levererat till föreningen. Servicen finns noggrannare beskriven i servicebeskrivningen.

 GODKÄNNANDE
Detta serviceavtal godkänns i samband med ibruktagandet av servicen.

OLYMPISKA KOMMITTÈNS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER
Finlands Olympiska Kommitté förbinder sig vid att tillsammans med sina samarbetspartners:




erbjuda en servicebeskrivningsenlig tjänst under avtalstiden
ta hand om datasäkerheten i tjänsten
utveckla tjänsten för föreningar

FÖRENINGENS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER
Föreningen ansvarar för att:

personuppgifter enbart används till ändamål inom föreningstjänsten (Datasäkerhetsförordningen 2016/679 och den nationella dataskyddslagen 2018/1050)

föreningens egen redogörelse för hanteringsåtgärderna för personuppgifter finns till hands och uppdaterad (se modellmallen för utarbetande av
redogörelse)





föreningen har en huvudanvändare som administrerar användarrättigheterna i servicen
föreningen ingår ett avtal med Svea Payments om betalningstjänsten
vid definiering av avgifter inkluderar föreningen serviceavgiften i produkt- eller servicepriset

 OLYMPISKA KOMMITTÈNS RÄTTIGHETER
Finlands Olympiska Kommitté har rätt att ändra innehållet i tjänsten, prissättningen, servicebeskrivningen och de allmänna avtalsvillkoren på så vis att
de ändringar som höjer priset, försämrar tjänsten eller kräver ändringar i föreningens verksamhetssätt meddelas av Finlands Olympiska Kommitté senast sex (6) månader på förhand. Parterna, Olympiska kommittén eller föreningen, har inte rätt att överföra Avtalet eller dess rättigheter och skyldigheter
till en tredje part utan den andra Partens skriftliga tillstånd. Dock har Finlands Olympiska Kommitté rätt att överföra Avtalet till ett företag till vars affärsverksamhet eller en del av den överförs.

 FÖRENINGENS RÄTTIGHETER
Föreningen får rätten att använda Föreningstjänsten och alla dess funktioner, som enligt servicebeskrivningen och användningsvillkoren för organisationsanvändarna har skapats för föreningarna.

 KOSTNADER
Tjänsten har ingen start-, månads- eller bruksavgift. Funktionerna för betalningstjänsten i tjänsten är avgiftsbelagda. Betalningstjänsterna i servicen
produceras av Svea Payments. Användningen av Föreningstjänsten och betalningsfunktionaliteter förutsätter ett avtal med Svea Payments.
En avgift för betalningsmedel tas vid användningen av betalningstjänsten ut enligt Svea Payments prislista och en underhållsavgift, som innehåller
servicens underhåll, utveckling och datasäkerhet, överförs till Olympiska Kommittén och utvecklarpartners. Underhållsavgiften är
0,97e/betalningstransaktion (giltig tills vidare). Ingen moms. tillsätts i priset. Serviceavgiften (avgiften för betalningsmedel + underhållsavgift) betalas av
motionären. Föreningen bör vid prissättningen av produkter beakta serviceavgiften genom att tillägga den i produkt- eller servicepriset. Man måste
berätta för köparen att produkten eller servicen innehåller en serviceavgift i samband med inköpet.

 UPPHÖRANDE AV ANVÄNDNING
Om föreningen beslutar att sluta serviceanvändningen, är föreningen skyldig att skriftligt anmäla detta till Suomisports kundtjänst (suomisport@olympiakomitea.fi). Innan anmälan bör föreningsanvändarnas användarrättigheter raderas av föreningens huvudanvändare. Olympiska
kommittén kan säga upp avtalet under uppsägningstiden på 12 månader. Uppsägningstiden börja från att Olympiska kommittén skriftligt har givit föreningen en uppsägningsanmälan.
Parterna har rätt att genom en skriftlig anmälan till den andra Parten häva Avtalet så att det upphör med omedelbar verkan:
1. om den andra Parten väsentligt bryter mot avtalsvillkoren och inte korrigerar sitt avtalsbrott inom trettio (30) dagar från den andra Partens
skriftliga anmälan om det, eller
2. om den andra Parten försätts i sanering eller konkurs eller på annat sätt är bevisligen oförmögen att betala.
3. om säkerheten av personuppgifter äventyras av verksamheten, försummelsen eller de rådande tillstånden hos den andra Parten så att inga
grunder finns för att fortsätta avtalet.

 GILTIGHETSTID
Detta avtal träder i kraft då tjänsten tas i bruk.

 ÖVRIGA VILLKOR
Inom ramen för takavtalet som bundits av Olympiska Kommittén och det förhandlade priset av betalningstjänsten binder föreningen ett eget separat
avtal med Svea Payments Oy (FO-nummer 2121703–0) om betalningstjänsten för Suomisport och Föreningstjänsten.

 BILAGOR SOM LÄNKAR
1 Servicebeskrivning för Suomisport

2 Användaråtagande för organisationsanvändarna i tjänsten
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