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Palveluntarjoaja
Omexom.fi -sivusto on Infratek Finland Oy:n omaisuutta.
Infratek Finland Oy
Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa
PL 261, 01531 Vantaa
Y-tunnus: 2197515-7

Omexom on VINCI Energiesin tuotemerkki.
Laillinen edustaja: Infratek Finland Oy
Sivustoa säätelee Suomen laki.
Koska oikeudellisia huomautuksia voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta,
suosittelemme, että luet ne säännöllisesti. Viimeisin päivitys: 27.10.2021.

Sivuston tekninen tarjoaja
Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521
Puhelinnumero: +353 (1) 2953826

Tätä sivustoa hallinnoi Microsoftin pilvitarjoaja (Azure). Se sijaitsee maantieteellisesti Microsoftin
palvelinkeskuksessa Länsi-Euroopassa, Alankomaissa.
Lisätietoja on osoitteessa https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/privacy
Puhelinnumero: +33 9 70 01 90 90

Omistajuus ja immateriaalioikeudet
Infratek Finland Oy omistaa, varaa ja säilyttää kaikki tämän sivuston ja sen sisällön omistusoikeudet ja
erityisesti immateriaalioikeudet, mukaan lukien kopiointioikeudet. Tämän vuoksi tämän sivuston tai sen
sisällön osittainen tai täydellinen jäljentäminen on ehdottomasti kiellettyä ilman Omexom:in kirjallista
lupaa.
Tällä Sivustolla näkyvät tuotemerkit, patentit, logot ja muut erottuvat merkit ovat Omexom:in
omaisuutta tai niiden käyttöoikeus on Omexom:illa. Niitä ei saa käyttää ilman Omexom:in tai kyseisten
oikeuksien omistavan kolmannen osapuolen kirjallista lupaa.

Valokuvat
Tekijä: Infratek Finland Oy
Kaikista kuvista ja videomateriaaleista, jotka julkaistaan tällä sivustolla on tarkistettu tekijän oikeudet ja
myönnetty julkaisulupa.

Konsepti, suunnittelu ja ohjelmointi
Tequila Rapido https://tequilarapido.com/en

Vastuuvapauslauseke
Tämän sivuston käyttäjien tulee lukea käyttöehdot ja sitoutua noudattamaan niitä.
Omexom ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston
ja/tai sen sisällön käyttämisestä, mukaan lukien esteettömyydestä, tietojen katoamisesta,
vahingoittumisesta, tuhoutumisesta ja viruksista, jotka voivat vaikuttaa käyttäjän tietokonelaitteistoon
ja/tai virusten esiintyminen sivustolla.
Omexom on käyttänyt kaikkea kohtuullista huolellisuutta ja taitoa tarjotakseen luotettavaa sisältöä tälle
sivustolle, mutta ei takaa, että sisällössä ei ole epätarkkuuksia tai puutteita. Näin Omexom ei voi ottaa
vastuuta virheistä tai puutteista tai tietojen tai palvelujen puuttumisesta. Omexom varaa oikeuden
parantaa ja/tai muuttaa sivustonsa sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Näin ollen
käyttäjät tunnustavat, että he käyttävät tällaisia tietoja omalla vastuullaan.

Linkit muille sivustoille
Tämä sivusto voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille tai Internet-lähteisiin. Siltä osin kuin Omexom
ei voi hallita näitä ulkoisia sivustoja ja lähteitä, se ei ole vastuussa siitä, että käyttäjät voivat käyttää
näitä ulkoisia sivustoja ja lähteitä. Näin ollen Omexom ei ole vastuussa sisällöstä, mainonnasta,
tuotteista, palveluista tai mistään muusta materiaalista, joka on saatavilla näillä ulkoisilla sivustoilla tai
lähteistä. Näitä linkkejä tarjotaan palveluna Omexom.fi-sivuston käyttäjille. Päätös linkkien
aktivoimisesta kuuluu vain sivuston käyttäjille.
Muistutamme, että linkitettyihin verkkosivustoihin sovelletaan omia käyttöehtojaan.

Näitä käyttöehtoja on viimeksi päivitetty 27.10.2021, versio 1.0.
Omexom seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden päivittää tätä dokumenttia.

