
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 
 
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOA. 
Tässä käyttöoikeussopimuksessa termi "Ohjelmisto" tarkoittaa käyttöoikeussopimuksen mukana 
toimitettua ohjelmistoa, kaikkia ohjelmistoon sisällytettyjä kuvia tai tietoja sekä kaikkea ohjelmistoon 
liittyvää kirjallista aineistoa ja myyntipakkausta (tapausta koskevassa määrin). Käyttämällä tätä 
ohjelmistoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja. 
 
 
1. KÄYTTÖOIKEUS 
 
Käyttäjän tulee hyväksyä, että vastineena maksetusta lisenssimaksusta, joka on osuus Ohjelmistosta 
maksetusta hinnasta, tai muusta hyvästä ja käyvästä korvauksesta, mikäli kyseessä on 
myynninedistämiseen tai tuotteen esittelyyn tarkoitettu Ohjelmisto tai Ohjelmistopäivitys, Disney 
Interactive Studios, Inc. ("Julkaisija") antaa käyttäjälle vain tämän Ohjelmiston käyttöoikeuden (ei 
omistusoikeutta). Julkaisija ei siirrä käyttäjälle Ohjelmiston omistusoikeutta, eikä tätä 
käyttöoikeussopimusta tule käsittää Ohjelmiston "myynniksi". Ohjelmiston sisältävä tallennusväline on 
käyttäjän omaisuutta, mutta Julkaisija pidättää itsellään täyden omistusoikeuden tallennusvälineellä 
olevaan Ohjelmistoon, sen mukana seuraavaan kirjalliseen aineistoon sekä kaikkiin siihen sisältyviin 
tekijänoikeuksiin, teollisoikeuksiin ja muihin immateriaalioikeuksiin. Tämä henkilökohtainen 
käyttöoikeussopimus oikeuttaa käyttäjän käyttämään ja esittämään tätä Ohjelmiston kopiota. Käyttäjän on 
käsiteltävä Ohjelmistoa kuten muitakin tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjä ei saa jäljentää 
Ohjelmistoa eikä sen mukana seuraavaa kirjallista aineistoa. 
 
2. OHJELMISTON KÄYTTÖRAJOITUKSET 
 
Ohjelmistoon sisältyy tekijänoikeudella suojattua aineistoa, liikesalaisuuksia ja muuta omistajalleen 
kuuluvaa aineistoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta jälleenmyydä, kääntää uudelleen, purkaa tai muuten 
saattaa Ohjelmistoa havaittavaan muotoon. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, muuttaa, 
lähettää verkossa, vuokrata tai muuten levittää tätä Ohjelmistoa muulla kuin tässä 
käyttöoikeussopimuksessa määritetyllä tavalla. Käyttäjä ei saa myöskään asettaa Ohjelmistoa saataville 
ilmoitustaulujen, tosiaikaisten palvelulinjojen, Web-sivujen eikä minkäänlaisten kaukopuhelu-, verkko- tai 
teleliikenneyhteyksien kautta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta tuottaa minkäänlaisia tästä 
Ohjelmistosta johdettuja töitä, jotka perustuvat tähän Ohjelmistoon tai sen osaan. Käyttäjä voi siirtää 
kaikki käyttöoikeussopimukseen perustuvat oikeudet kolmannelle osapuolelle tämän 
käyttöoikeussopimuksen ehtojen puitteissa edellyttäen, että Ohjelmiston alkuperäinen tallennusväline, 
siihen liittyvä kirjallinen aineisto, kaikki tekijänoikeustiedotukset ja -varoitukset sekä tämän 
käyttöoikeussopimuksen kopio siirretään kyseiselle osapuolelle ja että vastaanottaja lukee ja hyväksyy 
tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Mikäli käyttäjä siirtää Ohjelmiston, hän ei saa pitää itsellään 
Ohjelmiston kopioita tai mitään sen osaa. Tämä Ohjelmisto on tarkoitettu vain käyttäjän omaan 
HENKILÖKOHTAISEEN, EI-KAUPALLISEEN ja EI-JULKISEEN käyttöön. 
 
3. OHJELMISTOLLA TUOTETTUJA TULOSTEITA KOSKEVAT RAJOITUKSET 
 
 A. Henkilökohtainen käyttöoikeus/ei julkista esitystä. Jos Ohjelmisto tarjoaa käyttäjälle 
mahdollisuuden luoda, muuttaa, tulostaa, lähettää ja/tai tallentaa kuvia tai videoleikkeitä, joissa käytetään 
Julkaisijan tekijänoikeuden alaisia hahmoja tai muuta tekijänoikeuden alaista aineistoa, tämä 
käyttöoikeussopimus antaa käyttäjälle oikeuden tulostaa tällaisia kuvia tai videoleikkeitä ainoastaan 
HENKILÖKOHTAISEEN käyttöön, ei mihinkään kaupalliseen tai julkiseen käyttöön. Käyttäjä ei myöskään 
saa myydä tai pitää julkisesti näytteillä tällaisia kuvia tai videoleikkeitä (tai aineistoa, jossa on tällaisia 
kuvia tai videoleikkeitä), mikä tarkoittaa muita oikeuksia rajoittamatta, että käyttäjä ei saa (i) myydä 
Ohjelmistolla tuotettuja tulostettuja kuvia sisältävää aineistoa, (ii) julkaista tai asettaa saataville tällaisia 
kuvia tai videoleikkeitä mihinkään julkisessa käytössä olevaan web-sivustoon, ilmoitustauluun tai 
FTP-palvelimeen, (iii) julkisesti lähettää tai julkaista kuvia tai videoleikkeitä millään tavalla tai (iv) asettaa 
tällaisia kuvia tai videoleikkeitä muiden käyttäjien saataville verkko- tai tiedostonjakosovellusten 
välityksellä. Edellä esitettyjä ehtoja rajoittamatta käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Ohjelmiston avulla 



tuotettuja kuvia minkäänlaisessa kaupallisessa tai ei-kaupallisessa mainos- tai 
myynninedistämisaineistossa. Käyttäjä suostuu myös siihen, että hän säilyttää kaikki 
tekijänoikeusilmoitukset, joita Ohjelmisto lisää kaikkiin kuviin ja videoleikkeisiin. Jos tällaiset mahdolliset 
kuvat (a) ovat vain käyttäjän luomia (b) eivätkä sisällä Julkaisijan tekijänoikeuden alaisia piirroshahmoja 
tai aineistoa tai perustu sellaisiin, tämän alakohdan 3(A) rajoituksia ei sovelleta.  
  
 B. Sovelias käyttö. Tämä sopimus ei valtuuta käyttäjää yhdistämään kuvia, joissa on Julkaisijan 
tekijänoikeuden alaisia hahmoja tai aineistoa, sisältöön, joka ei ole tervehenkistä tai joka muulla tavoin 
halventaa Julkaisijaa tai Julkaisijan tekijänoikeuden alaisia hahmoja tai aineistoa, mukaan lukien muun 
muassa sisältö, jossa (a) on alastomuutta, pornografiaa tai peittelemätöntä seksuaalista aineistoa, (b) 
edistetään tai esitetään väkivaltaa, (c) edistetään tai esitetään rotuun, sukupuoleen, uskontoon, 
kansallisuuteen, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa syrjintää, (d) 
edistetään tai esitetään laitonta toimintaa, (e) edistetään tai esitetään tupakkaa, alkoholia tai uhkapeliä, (f) 
rikotaan Julkaisijan tai minkään muun osapuolen immateriaalioikeuksia, (g) on herjaavaa, vilpillistä tai 
ahdistelevaa Julkaisijaa tai mitä tahansa muuta osapuolta kohtaan, (h) kannattaa tietyn uskonnollisen tai 
poliittisen näkemyksen omaksumista tai edistää kyseistä aatetta tai (i) on muuten ristiriidassa Walt Disney 
Companyn yrityskuvan ja maineen kanssa perheviihteen tuottajana. 
 
4. SUOJATUN AINEISTON OMISTUSOIKEUS. Tämä Ohjelmisto sisältää audiovisuaalista 
aineistoa, mukaan lukien muun muassa kuvia, ääniä, musiikkia ja hahmoja, jotka ovat Julkaisijan 
omaisuutta tai lisensoitu Julkaisijalle (yhteiseltä nimeltään "suojattu aineisto"). Lisäksi Ohjelmistolla on 
ehkä mahdollista luoda tulosteita, joissa käytetään Suojattua aineistoa. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, 
että käyttäjän ja Julkaisijan välisen sopimuksen mukaisesti Julkaisija omistaa yksinoikeudella kaikki 
tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut nykyiset ja tulevat immateriaalioikeudet Suojattuun aineistoon 
niiltä osin, kuin kyseistä aineistoa esiintyy Ohjelmistossa ja/tai Ohjelmistolla tuotetuissa tulosteissa. Kun 
tällaista Suojattua aineistoa käytetään, oikeudet jäävät Julkaisijalle. Käyttäjä ei saa eikä voi väittää 
omakseen tekijänoikeutta tai mitään muuta immateriaalioikeutta Suojattuun aineistoon tai mihinkään siitä 
johdettuun tai muokattuun työhön tai sen muunnelmaan. Muuten kuin Suojatun aineiston osalta Julkaisija 
ei vaadi mitään oikeuksia mihinkään Ohjelmiston avulla luotuun sisältöön. 
 
5. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 
 
Ohjelmiston tuottamien kuvien käyttö kaikkiin muihin kuin tässä käyttöoikeussopimuksessa erikseen 
sallittuihin tarkoituksiin on tämän käyttöoikeussopimuksen ja mahdollisesti myös Julkaisijan 
tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien rikkomus ja johtaa tämän 
käyttöoikeussopimuksen välittömään purkautumiseen, tiesipä Julkaisija tästä rikkomuksesta tai ei ja olipa 
Julkaisija ilmoittanut käyttäjälle tästä rikkomuksesta tai ei. 
 
Tämä käyttöoikeussopimus on voimassa, kunnes jompikumpi sopimusosapuoli irtisanoo sen. Käyttäjällä 
on oikeus irtisanoa tämä käyttöoikeussopimus milloin tahansa palauttamalla Ohjelmisto Julkaisijalle tai 
tuhoamalla Ohjelmiston sekä kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja kaikki Ohjelmiston kopiot ja asennukset 
sekä kaikki Ohjelmiston avulla tuotetut tulosteet. Tämä käyttöoikeussopimus päättyy välittömästi ja ilman 
erillistä ilmoitusta Julkaisijan taholta, mikäli käyttäjä rikkoo jotakin tämän käyttöoikeussopimuksen 
ehdoista. Sopimuksen päättyessä käyttäjän tulee tuhota Ohjelmisto, siihen liittyvät asiakirjat sekä kaikki 
Ohjelmistokopiot tai palauttaa ne Julkaisijalle riippumatta siitä, onko ne tehty käyttöoikeussopimuksen 
ehtojen puitteissa vai ei.  
 
6. RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE 
 
JULKAISIJA TAKAA, ETTÄ TALLENNUSVÄLINE, JOLLE OHJELMISTO ON TALLENNETTU, SÄILYY 
NORMAALISSA KÄYTÖSSÄ RAAKA-AINEEN JA TYÖN OSALTA VIRHEETTÖMÄNÄ 
YHDEKSÄNKYMMENEN (90) PÄIVÄN AJAN OSTOKUITIN TAI PAKKAUSLIPUKKEEN 
OSOITTAMASTA OSTOPÄIVÄSTÄ LUKIEN. JULKAISIJAN KOKO VASTUU JA KORVAUS, JOHON 
KÄYTTÄJÄ ON OIKEUTETTU, RAJOITTUVAT VIALLISEN TALLENNUSVÄLINEEN KORVAAMISEEN 
UUDELLA TAI (JULKAISIJAN NIIN PÄÄTTÄESSÄ) OSTOHINNAN TAKAISINMAKSAMISEEN 
KÄYTTÄJÄN PALAUTTAESSA OHJELMISTON JA SEN OSTOTOSITTEEN JULKAISIJALLE. 



JULKAISIJA EI OLE VELVOLLINEN KORVAAMAAN MITÄÄN TALLENNUSVÄLINEITÄ, JOIDEN 
VAURIOITUMISEN SYYNÄ ON OLLUT HUOLIMATTOMUUS, VÄÄRINKÄYTTÖ TAI VIRHEELLINEN 
KÄYTTÖ. KAIKKIEN TALLENNUSVÄLINEISIIN LIITTYVIEN OLETETTUJEN TAKUIDEN JA/TAI 
EHTOJEN, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT JA/TAI EHDOT TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, 
VOIMASSAOLOAIKA RAJOITETAAN YHDEKSÄÄNKYMMENEEN (90) PÄIVÄÄN OSTO- TAI 
TOIMITUSPÄIVÄSTÄ LUKIEN. TÄMÄ TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA 
OIKEUKSIA, JA KÄYTTÄJÄLLÄ VOI OLLA MYÖS MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT 
LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. KÄYTTÄJÄ MYÖNTÄÄ JA HYVÄKSYY NIMENOMAISESTI, ETTÄ HÄN 
KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TÄYSIN OMALLA VASTUULLAAN. OHJELMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT 
ASIAKIRJAT TOIMITETAAN SELLAISENA KUIN NE OSTOHETKELLÄ OVAT ILMAN MINKÄÄNLAISIA 
NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA JA/TAI EHTOJA. JULKAISIJA SANOUTUU IRTI KAIKISTA 
NIMENOMAISISTA TAI OLETETUISTA TAKUISTA JA/TAI EHDOISTA, JOTKA LIITTYVÄT 
OHJELMISTOON JA SIIHEN LIITTYVIIN ASIAKIRJOIHIN, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA 
OLETETUT TAKUUT JA/TAI EHDOT TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN 
KOHTEEKSI JA SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. JULKAISIJA EI 
TAKAA, ETTÄ OHJELMISTOON SISÄLTYVÄT TOIMINNOT OVAT KESKEYTYMÄTTÖMIÄ JA 
VIRHEETTÖMIÄ TAI ETTÄ OHJELMISTON VIRHEET KORJATAAN. JULKAISIJA EI MYÖSKÄÄN 
TAKAA TAI ANNA MITÄÄN VAKUUTUKSIA TAI SITOUMUKSIA, JOTKA KOSKEVAT ESIMERKIKSI 
OHJELMISTON JA SIIHEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN KÄYTÖN TAI KÄYTÖN TULOSTEN 
VIRHEETTÖMYYTTÄ, TÄSMÄLLISYYTTÄ JA LUOTETTAVUUTTA. TÄSSÄ KAPPALEESSA MAINITUT 
VASTUURAJOITUKSET KOSKEVAT MYÖS OHJELMISTOSSA KÄYTETTYJEN MATERIAALIEN 
TOIMITTAJIA. MIKÄÄN JULKAISIJAN TAI JULKAISIJAN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN SUULLISESTI 
TAI KIRJALLISESTI ANTAMA TIETO TAI NEUVO EI AIKAANSAA TAI SYNNYTÄ TAKUITA JA/TAI 
MUITA EHTOJA EIKÄ MILLÄÄN TAVOIN VAIKUTA TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN LAAJUUTEEN. 
KÄYTTÄJÄ (EI JULKAISIJA) VASTAA KAIKISTA HUOLTO-, OIKAISU- JA 
KORJAUSKUSTANNUKSISTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA TÄMÄN SOPIMUKSEN 
SISÄLTÄMÄT TAKUIDEN RAJOITUKSET EIVÄT OLE SALLITTUJA, JOTEN YLLÄ MAINITTUA 
RAJOITUSTA EI MAHDOLLISESTI SOVELLETA KÄYTTÄJÄÄN. 
 
7. VASTUURAJOITUS 
 
Julkaisija ei missään olosuhteissa, huolimattomuus mukaan lukien, ole vastuussa mistään välillisistä, 
satunnaisista tai erityisistä vahingoista eikä seurannaisvahingoista, jotka johtuvat Ohjelmiston tai siihen 
liittyvien asiakirjojen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, siinäkään tapauksessa, että Julkaisijalle 
tai Julkaisijan valtuuttamalle edustajalle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joillakin 
lainkäyttöalueilla ei sallita vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai satunnaisia vahinkoja tai 
seurannaisvahinkoja koskevia vastuurajoituksia, joten yllä mainittu rajoitus ei välttämättä ole voimassa. 
Missään olosuhteissa Julkaisijan kokonaisvastuu kaikista vahingoista, tappioista ja muista 
korvausvaatimuksen perusteista (riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen, oikeudenloukkaukseen 
(mukaan lukien huolimattomuus), muuhun perusteeseen vai eivät) ei ylitä käyttäjän Ohjelmistosta 
maksamaa hintaa. 
 
8. SOVELLETTAVA LAKI JA VELVOITTEIDEN ERILLISYYS 
 
Tähän käyttöoikeussopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan käyttäjän pääasiallisen asuinpaikan lakia, 
jos asuinpaikka sijaitsee Euroopan unionin alueella. Jos pääasiallinen asuinpaikka on Euroopan unionin 
ulkopuolella, sovelletaan Kalifornian osavaltion lakia, ellei paikallinen lainsäädäntö estä lainvalintaa, 
jolloin asiassa noudatetaan paikallisia lakeja. Mikäli jokin sopimuksen määräyksistä on lainvastainen, 
pätemätön tai muulla tavalla täytäntöönpanokelvoton, tämä määräys on todettava sopimukseen 
kuulumattomaksi eikä se saa vaikuttaa jäljelle jäävien määräysten pätevyyteen ja 
täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä on ainoa sopijapuolten välinen sopimus kyseisessä asiassa, ja tätä 
sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti ja molempien sopijapuolten allekirjoituksin. 
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