
 
 
 

 

OIKEUDELLINEN TIEDONANTO 

IMMATERIAALIOIKEUDET 

Kaikki tällä sivustolla esitetty aineisto on Almgren & Sankamo Oy - Lakiasiaintoimistot 
(jatkossa ”Almgren & Sankamo") ja/tai sen lisensoijien omaisuutta, ja aineistoa 
suojataan tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien ja toiminimioikeuksien sekä 
muiden yksinoikeuksien ja näitä koskevan lainsäädännön perusteella. 

Tämän sivuston tai sen osien julkaiseminen, kopiointi, välittäminen tai jakaminen on 
kielletty ilman Almgren & Sankamoin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttämällä 
tätä sivustoa sitoudut olemaan kopioimatta, jakamatta, välittämättä tai muuttamatta 
tätä sivustoa sekä olemaan luomatta sen avulla jatkokehitettyjä teoksia. Almgren & 
Sankamo myöntää oikeuden käyttää verkkosivustoa ainoastaan henkilökohtaiseen ja 
ei-kaupalliseen katselutarkoitukseen. 

VASTUUNRAJOITUS 

Tällä sivustolla esitettyä aineistoa ja/tai sillä esitettyjä tietoja ei pidä tulkita 
oikeudelliseksi neuvonannoksi. Tällä sivustolla olevien tietojen tai aineiston 
vastaanottaminen ei siten muodosta lakimiehen/asiamiehen ja päämiehen välistä 
suhdetta. Mikäli tarvitset oikeudellista neuvontaa, pyydämme ystävällisesti ottamaan 
yhteyttä Jari Sotkaan. 

Tällä sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on eli ilman mitään 
nimenomaista tai konkludenttista takuuta esitettyjen tietojen saatavuudesta, 
kattavuudesta tai oikeellisuudesta taikka näiden tietojen soveltuvuudesta tiettyyn 
käyttötarkoitukseen. Linkin tarjoaminen ulkopuoliseen sivustoon ei tarkoita, 
että Almgren & Sankamo suosittelisi tai kehottaisi käyttämään kyseistä sivustoa taikka 
sillä mainittuja tuotteita tai palveluita. 

Vierailemalla tällä sivustolla sitoudut siihen, että sivuston käyttöön sovelletaan 
Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Almgren & Sankamo ei 
vastaa mistään tämän sivuston ja/tai sillä esitetyn aineiston ja linkkien käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, lukuun ottamatta pakottavan lainsäädännön 
perusteella määrättyjä vastuita. 

Yksityisyyden suoja 

Nämä verkkosivut käyttävät kävijäseurantaan tarkoitettuja kolmannen osapuolten 
tarjoamia ohjelmia. Käytämme Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc. -
yhtiön tarjoama palvelu. Kävijäseurannan tuottama tieto auttaa meitä kehittämään 
verkkosivujamme. Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics käyttää evästeitä, 
joiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat näille verkkosivuille 
tai selailet niitä. Evästeisiin tallentuva tieto on nimetöntä, ja se koskee muun muassa 



 
 
 

sivuston kävijämääriä, sitä, miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, 
millä sivustomme sivuilla he käyvät. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta on 
osoitteessa http://www.google.com/analytics/ . Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, 
että selaimesi ei tallenna verkkosivustojen lähettämiä evästeitä tai pyytää sinulta 
luvan ennen evästeiden tallentamista. 

Almgren & Sankamoin henkilörekistereissä olevia henkilötietoja ei luovuteta 
kolmansille osapuolille, eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, 

Sinulla on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, vaatia virheellisen 
tiedon oikaisua, kieltää antamiesi henkilötietojen käyttö laissa mainittuihin 
tarkoituksiin sekä muutoinkin käyttää henkilötietolainsäädännössä mainittuja 
oikeuksia. 

Henkilörekisterien rekisterinpitäjä on Almgren & Sankamo. Yhteyshenkilönä 
henkilörekistereihin liittyvissä asioissa toimii lakimies Ville 
Mielonen. Rekisteriselosteet löytyvät osoitteesta www.almgren-sankamo.fi  
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