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Käyttöehdot työnhakijalle
Tarjoamme duunitori.fi-verkkopalvelun (“Palvelu”) maksutta käyttöösi näissä käyttöehdoissa sovituin ehdoin.
Mikäli et halua sitoutua näihin ehtoihin, pyydämme, ettet käytä Palvelua.
Palvelua koskevassa tietosuojaselosteessamme (linkitetty duunitori.fi -sivun alalaitaan) kerromme, miten
käsittelemme tietojasi. Suosittelemme perehtymään myös siihen.
Tiivistelmä käyttöehdoista
Duunitori

Sinä

Palvelun tarjoaminen
ja käyttö

Tarjoaa duunitori.fi-verkkopalvelun maksutta
käyttöösi näissä käyttöehdoissa sovituin ehdoin.

Sitoudut käyttämään Palvelua näiden
ehtojen mukaisesti.

Saatavuus

Ylläpitää Palvelua.

Sitoudut siihen, ettet lataa Palveluun
viruksia tai mitenkään muutoinkaan pyri
haittaamaan Palvelun teknistä toimivuutta
tai aiheuttamaan Palveluun häiriöitä.

Ei kuitenkaan takaa, että Palvelu olisi aina ja
keskeytyksettä käytettävissäsi.
Vastuu Palvelussa
olevasta sisällöstä

Välittää työnantajien työpaikkailmoituksia ja
niihin liittyviä tietoja Palvelussa. Tarjoaa
Palvelussa omaa ja yhteistyökumppaneiden
sisältöä.

Käytät Palvelua ja sen kautta hankkimaasi
tietoa omalla vastuullasi.

Ei vastaa työpaikkailmoitusten tai muun
Palvelussa olevan aineiston tai materiaalin
sisällöstä, oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.
Vastuu sinun
tiedoistasi

Tarjoaa sinulle alustan, johon voit tallentaa sinua
koskevia tietoja työpaikan löytämiseksi ja
työnhaun helpottamiseksi.

Vastaat Palveluun lataamiesi tietojen
lainmukaisuudesta, oikeellisuudesta ja hyvän
tavan mukaisuudesta.

Vastaa tietojesi turvallisesta käsittelystä.
Muutokset Palveluun
ja käyttöehtoihin

Voi milloin tahansa muuttaa Palvelun ulkoasua,
sisältöä, saatavuutta, käyttöehtoja tai
ominaisuuksia.
Pyrkii informoimaan muutoksista
mahdollisimman selkeästi.

Vastuu ja
vastuunrajoitus

Ei vastaa mistään verkkopalvelun sisällöstä,
käytöstä, sen estyneestä käytöstä tai muusta
näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta
välittömästä tai välillisestä vahingosta.
Pyrkii laatimaan selvät ja kohtuulliset
käyttöehdot.

Tietosuoja

Käsittelee kaikkia luovuttamiasi henkilötietoja
huolellisesti, turvallisesti ja lainmukaisesti.
Poistaa tiedot, kun lopetat Palvelun käytön (ks.
tarkemmin tietosuojaseloste).

Hyväksyt tekemämme muutokset jatkamalla
Palvelun käyttöä.
Vastaat itse muutoksiin perehtymisestä.

Vastaat täysimääräisesti näiden
käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan
vastaisesta Palvelun käytöstä
aiheuttamastasi vahingosta Duunitorille,
muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.
Et vastaa mistään meidän mahdollisesti
kolmansille osapuolille aiheuttamastamme
vahingosta.
Päätät, mitä tietoja haluat itsestäsi kertoa.
Vastaat itse tietojesi oikeellisuudesta,
päivittämisestä ja poistamisesta.
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1. Yleistä
Duunitori™ on työnhakukone ja uudenaikainen rekrytointimedia, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten
työllistymistä. Se kokoaa yhteen avoimet työpaikkailmoitukset ja ohjaa ne oman portaalinsa lisäksi sadoille
ylläpitämilleen sosiaalisen median sivuille. Duunitorin työelämäosio tarjoaa ajankohtaisia vinkkejä ja uutisia
liittyen työnhakuun, työelämään ja rekrytointiin. Duunitori Oy:n (jäljempänä “Duunitori”) ylläpitämä
duunitori.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä duunitori.fi -verkkopalvelun
käyttöehtoja. Duunitori pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen viimeisin versio löytyy
aina verkkopalvelun yhteydestä.

2. Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä
Vastuu sisällöstä
Duunitori ei takaa duunitori.fi-verkkopalvelussa olevien tietojen, kuten työpaikkailmoitusten oikeellisuutta
tai luotettavuutta. Työpaikkailmoitukset ja niiden kuvaukset sekä kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto
julkaistaan ilman takuuta. Duunitori ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista
välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Vastuu sinun tiedoistasi
Duunitori tarjoaa sinulle alustan, johon voit tallentaa sinua koskevia tietoja työpaikan löytämiseksi ja
työnhaun helpottamiseksi. Käsittelemme tietojasi tietoturvallisesti.
Käyttäjä vastaa Palveluun lataamastaan sisällöstä ja aineistosta. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai
välittämättä Palvelun kautta materiaalia, joka rikkoo kolmansien osapuolten omistus-, tekijän- tai muita
oikeuksia, on loukkaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää tai yllyttävää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän
tavan vastaista tai Duunitorille, muille käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista.
Muutokset Palveluun ja käyttöehtoihin
Duunitori varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa
duunitori.fi-verkkopalvelun ulkoasua, sisältöä, saatavuutta, käyttöehtoja sekä tarjottavia palveluita tai muita
verkkopalvelun ominaisuuksia. Palvelun käyttö tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.
Saatavuus
Duunitori ei takaa duunitori.fi-verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen
saatavuudesta.
Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelun kautta viruksia tai muuta materiaalia, joka
voi aiheuttaa häiriöitä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun.
Vastuu ja vastuunrajoitus
Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Duunitori ei vastaa mistään verkkopalvelun sisällöstä,
käytöstä, sen estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.
Käyttäjä vastaa täysimääräisesti näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä
aiheuttamastaan vahingosta Duunitorille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

3. Kolmansien osapuolten palvelut
Duunitori.fi-verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille, ja
kolmansien osapuolten palvelut voivat toimia integroidusti duunitori.fi-sivuston kanssa käyttäjän kannalta
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osana duunitori.fi-sivustoa tai osana kolmannen osapuolen ylläpitämää sivustoa. Kolmannen osapuolen
tarjoamaa palvelua käyttäessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä sen mahdolliset käyttöehdot
ennen käytön aloittamista. Duunitorilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen tai palveluiden
sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin Duunitori, eikä Duunitori vastaa näiden kolmansien
osapuolten tuottamien sivujen tai palveluiden toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

4. Tietosuoja ja evästeiden (cookies) käyttö
Ottaessaan Palvelun käyttöön käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palvelun tuottaminen edellyttää, että
Duunitori käsittelee Palvelun tuottamiseksi käyttäjän henkilötietoja. Duunitorin suorittama henkilötietojen
käsittely on kuvattu yksityiskohtaisesti tietosuojaselosteessa (löydät linkin Duunitorin sivun alalaidasta).
Duunitori.fi-verkkopalvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä
tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Käyttäjä voi halutessaan estää
evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin
vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Duunitori.fi-verkkopalvelu voi hyödyntää verkkosivuston käytön
analysoimisessa
kävijäseurantapalvelua
sekä
tallentaa
näin
kerättyjä
tietoja.
Käyttämällä
duunitori.fi-verkkopalvelua käyttäjä antaa suostumuksensa kaikelle näissä ehdoissa kuvatulla tavalla
tapahtuvalle tietojen käsittelylle.

5. Persoonallisuustyyppitesti
Duunitori voi osana Palvelua tarjota mahdollisuutta tehdä persoonallisuustyyppitesti. Testin tulokset voidaan
liittää käyttäjän profiiliin niin, että työnantajat voivat nähdä testin tulokset. Testin tekeminen on täysin
vapaaehtoista ja pyydämme sinulta testin tekemisen yhteydessä suostumuksen tietojesi säilyttämiseen ja
käsittelyyn. Voit koska tahansa poistaa persoonallisuustyyppitestin tulokset profiilistasi, jolloin mekin
lopetamme niiden säilytyksen.

6. Käyttäjätiedot
Luodessaan työpaikkavahtia käyttäjän on ilmoitettava itsestään oikeat ja riittävät tiedot. Käyttäjä vastaa siitä,
että hänen ilmoittamansa tiedot ovat oikeita. Duunitori ei vastaa mistään käyttäjän syöttämien tietojen
käytöstä käyttäjälle, Duunitorin asiakkaana oleville työnantajille tai kolmansille osapuolille aiheutuneesta
välittömästä tai välillisestä vahingosta.Tietoja käytetään duunitori.fi-palveluun liittyviin tarkoituksiin.

7. Voimassaolo ja päättyminen
Nämä ehdot tulevat voimaan luodessasi käyttäjätilin Palveluun. Ehdot ovat voimassa niin kauan kuin käytät
Palvelua, eli kunnes olet poistanut käyttäjätilisi Palvelusta. Vastuuta ja vastuunrajoitusta koskevat ehdot
jäävät voimaan sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin.
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