Taksiliiton jäsenyrittäjien olennaisten tietojen rajapinnan käyttöehdot
päivitetty 11.4.18

1. Palvelun kuvaus
1.1 Rajapinnan tarjoaa Suomen Taksiliitto ry (jäljempänä ”Taksiliitto”). Rajapinnan
avulla tarjotaan avoimella rajapinnalla liikennepalvelulain (320/2017) tarkoittamat
liikkumispalvelua koskevat olennaiset ajantasaiset tiedot niistä Taksiliittoon
kuuluvista taksiyrittäjistä, jotka ovat tallentaneet olennaiset tietonsa Taksiliiton
järjestelmään ja jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojen julkaisuun.
1.2 Tietojen lähteenä on Taksiliiton jäsenrekisteri. Olennaisten tietojen päivityksestä ja
ajantasaisuudesta vastaavat taksiyrittäjät. Taksiliitto ei ylläpidä olennaisia tietoja
taksiyrittäjien puolesta.
1.3 Nämä käyttöehdot määrittelevät vastuut, velvollisuudet ja oikeudet rajapinnan
käytölle. Rajapinnan käyttäjä hyväksyy nämä ehdot käyttäessään rajapintaa.
Tarjottava rajapinta on jäljempänä määritellyin ehdoin hyödynnettävissä.

2. Rajapinnan käyttö
2.1 Rajapintaa ja sen avulla saatavia tietoja saa käyttää liikennepalvelulain
tarkoittamien liikkumispalvelujen ja yhdistämispalvelujen kehittämiseen ja niihin
liittyvien palvelujen tuottamiseen. Tietoja saa käyttää myös liikkumispalvelujen ja
yhdistämispalvelujen markkinointiin niille taksiyrittäjille, joiden tiedot on saatu
rajapinnan kautta.
2.2 Rajapintaa ja sen avulla saatavia tietoja ei saa käyttää taksiyrittäjille kohdennettuun
markkinointiin muussa kuin kohdassa 2.1 esitetyssä tarkoituksessa.
2.3 Rajapinnan käyttäjälle ei synny rajapinnan käytön myötä oikeutta käyttää Taksiliiton
nimeä, liikemerkkejä eikä Taksiliiton omistamia tavaramerkkejä eikä rajapinnan
käyttäjä saa rajapinnan hyödyntämisen yhteydessä ilmaista, että Taksiliitto tukisi tai
suosittelisi rajapinnan käyttäjän palveluja tai muutoin toimisi yhteistyössä rajapinnan
käyttäjän kanssa.
2.4 Rajapinnan käyttäjä vastaa siitä, että tämä ei omalla toiminnallaan vaaranna tai
aiheuta haittaa Taksiliiton rajapinnalle tai sen kautta saatavilla oleville aineistoille.

3. Vastuunrajoitus
3.1 Taksiliitto ei anna rajapinnan toiminnasta mitään takuita.
3.2 Taksiliitto ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään rajapinnan käyttöön
liittyvästä tai siitä johtuvasta vahingosta tai haitasta.
3.3 Taksiliitto ei vastaa rajapinnan kautta saaduissa tiedoissa olevista virheistä tai
puutteista. Vastuun rajaus koskee kaikkia mahdollisia virhemuotoja.
3.4 Taksiliitto ei takaa, että rajapinta olisi jatkuvasti saatavilla. Taksiliitto voi lopettaa
rajapinnan tarjoamisen ennalta ilmoittamatta koska tahansa.

4. Käyttöehtojen muuttaminen
4.1 Taksiliitto pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Muutoksista
tiedotetaan internet-sivulla, jossa rajapinta on saatavilla.

5. Muut ehdot
5.1 Näihin käyttöehtoihin ja rajapinnan käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset
erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
5.2 Rajapinnan käyttäjän ja Taksiliiton välille ei synny työ-, yhteistyö- tai liikesopimusta.

6. Käyttöehtojen rikkominen
6.1 Rajapinnan käyttäjä on velvollinen korvaamaan Taksiliitolle sopimussakkona 10.000
euroa, mikäli käyttäjä käyttää rajapintaa näiden käyttöehtojen kohtien 2.2, 2.3 tai 2.4
vastaisesti. Sopimussakko ei rajoita Taksiliiton oikeutta vahingonkorvaukseen
sopimussakon ylittävältä osin.
6.2 Mikäli käyttäjä rikkoo käyttöehtoja, on käyttäjällä velvollisuus lopettaa rajapinnan ja
sen kautta saatujen tietojen käyttö välittömästi ja poistaa tiedot järjestelmästään
Taksiliiton niin vaatiessa.

