LUE SEURAAVAT LISENSSISOPIMUKSEN EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN APPLEOHJELMISTON LATAAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. NÄMÄ EHDOT MUODOSTAVAT LAILLISEN
SOPIMUKSEN YRITYKSESI/ORGANISAATIOSI JA APPLEN VÄLILLE.

Apple Developer Enterprise Program -ohjelman
lisenssisopimus
(työntekijöiden omille sisäiseen käyttöön tarkoitetuille apeille)

Tarkoitus
Yrityksesi, organisaatiosi tai oppilaitoksesi haluaa käyttää Apple-ohjelmistoa (alla määritellyllä
tavalla) yhden tai useamman Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin (määritelty alla) kehittämiseen
Applen tuotteille, joissa on iOS, watchOS, tvOS, iPadOS ja/tai macOS, ja näiden Appien
käyttöönottoon vain yrityksesi, organisaatiosi tai oppilaitoksesi sisäiseen käyttöön tai rajoitettuun
käyttöön tässä nimenomaisesti esitetyllä tavalla. Apple on valmis myöntämään Sinulle rajoitetun
lisenssin Apple-ohjelmiston käyttämiseen Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien kehittämistä ja
testaamista varten sekä kyseisten appien sisäiseen käyttöönottoon ja tämän Sopimuksen
ehdoissa mainittuihin muihin tarkoituksiin. Tämän Sopimuksen nojalla voit myös luoda
Pääsykortteja (määritelty alla) käytettäväksi Applen tuotteissa, joissa on iOS- tai watchOSkäyttöjärjestelmä. macOS:lle kehitettyjä Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appeja voidaan jakaa
tämän Sopimuksen mukaisesti käyttämällä Apple-sertifikaattia tai niitä voidaan jakaa erikseen.
Huomautus: Tämä Ohjelma on tarkoitettu sisäisille, mukautetuille apeille, jotka Sinä olet
kehittänyt erityisiin liiketoimintatarkoituksiisi ja joita käyttävät vain yrityksesi työntekijät ja
rajoitetuissa tapauksissa ohessa määritellyt muut osapuolet. Jos haluat jakaa iOS-, watchOStai tvOS-appeja kolmansille osapuolille tai hankkia apin kolmannelta osapuolelta, Sinun on
käytettävä jakeluun App Storea tai mukautettua appien jakelua.

1.

Tämän Sopimuksen hyväksyminen; Määritelmät

1.1
Hyväksyminen
Jotta voit käyttää Apple-ohjelmistoa ja -palveluita, Sinun on ensin hyväksyttävä tämä Sopimus.
Jos et hyväksy tai et voi hyväksyä tätä Sopimusta, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Appleohjelmistoa tai -palveluita. Siinä tapauksessa älä lataa tai käytä Apple-ohjelmistoa tai -palveluita.
Hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot yrityksesi, organisaatiosi, oppilaitoksesi tai toimistosi,
edustajan tai liittovaltion hallituksen osaston puolesta, valtuutettuna laillisena edustajana
tekemällä jommankumman seuraavista:
(a) merkitsemällä tämän Sopimuksen lopussa näkyvän ruudun, jos luet tätä Applen verkkosivulla,
tai
(b) napsauttamalla Hyväksy-painiketta tai vastaavaa painiketta, jos Apple tarjoaa kyseisen
vaihtoehdon.
1.2
Määritelmät
Kun seuraavat sanat on kirjoitettu tässä Sopimuksessa isoin alkukirjaimin:
”Mainosverkoston ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat dokumentoituja ohjelmointirajapintoja,
jotka tarjoavat tavan vahvistaa tuettujen Apple-tuotteiden mainoskampanjoiden onnistunut
muuntaminen salattujen allekirjoitusten ja Applen rekisteröintiprosessin yhdistelmän avulla.
”Mainostuen ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, jotka
tarjoavat mainostunnisteen ja mainosvalinnat.
”Mainostunniste” tarkoittaa yksilöllistä, ei-henkilökohtaista, ei-pysyvää tunnusta, joka tarjotaan
mainostuen ohjelmointirajapintojen kautta ja joka liittyy tiettyyn Apple-laitteeseen ja on tarkoitettu

Yrityssopimus

Sivu 1

käytettäväksi yksinomaan mainostarkoituksiin, ellei Apple ole nimenomaisesti kirjallisesti
hyväksynyt toisin.
”Mainosvalinta” tarkoittaa Apple-asetusta, jonka avulla Käyttäjä voi asettaa mainosseurantavalinnat.
”Sopimus” tarkoittaa tätä Apple Developer Enterprise Program -ohjelman lisenssisopimusta,
mukaan lukien kaikki sen liitteet. Selvyyden vuoksi tämä Sopimus korvaa iOS Developer
Enterprise -ohjelman lisenssisopimuksen (mukaan lukien mahdolliset liitteet) ja Mac Developer
Program -lisenssisopimuksen.
”Apple” tarkoittaa Apple Inc:tä, kalifornialaista yhtiötä, jonka pääasiallinen toimipaikka sijaitsee
osoitteessa One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, USA.
”Apple-varmenteet” tarkoittavat Applen myöntämiä digitaalisia varmenteita, jotka Apple toimittaa
sinulle Ohjelman puitteissa.
”Apple Kartat -palvelu” tarkoittaa kartoitusalustaa ja karttatietoja, jotka Apple tarjoaa MapKit ohjelmointirajapinnan kautta Sinulle käytettäväksi Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien
yhteydessä, tai kartoitusalustaa ja karttatietoja, jotka Apple toimittaa MapKit JS:n ja siihen
liittyvien karttasisältötyökalujen (esimerkiksi MapSnapshotter) kautta sinulle käytettäväksi vain
Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien, verkkosivustojen ta verkkoappien yhteydessä.
”Applen push-ilmoituspalvelu” tai ”APN” tarkoittaa Applen push-ilmoituspalvelua, jonka Apple
voi tarjota sinulle, jotta voit lähettää push-ilmoituksia Sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa apeissasi
tai MDM-protokollan kautta tai käytettäväksi muulla tässä mainitulla tavalla.
”APN-ohjelmointirajapinta” tarkoittaa dokumentoitua ohjelmointirajapintaa, jonka avulla voit
käyttää APN:ää push-ilmoituksien lähettämiseen Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissa tai
muulla tässä mainitulla tavalla.
”Applen palvelut” tai ”Palvelut” tarkoittaa kehittäjäpalveluja, joita Apple tarjoaa voi tarjota tai
asettaa saataville Apple-ohjelmiston kautta tai osana Ohjelmaa käytettäväksi sopimukseen
kuuluvissa tuotteissasi tai kehityksessä, mukaan lukien niiden päivitykset (jos sellaisia on), jotka
Apple voi tarjota sinulle Ohjelman nojalla.
”Applen ohjelmisto” tarkoittaa Applen SDK -paketteja, iOS-, watchOS-, tvOS-, iPadOS- ja/tai
macOS-käyttöjärjestelmiä, Provisioning-profiileja ja mitä tahansa muuta ohjelmistoa, jonka Apple
tarjoaa sinulle Ohjelman mukaisesti, mukaan lukien niiden päivitykset (jos sellaisia on), jotka
Apple voi tarjota Ohjelman puitteissa.
”Applen SDK:t” tarkoittaa alla lueteltuja Applen omistamia ohjelmistokehityspaketteja (SDK),
mukaan lukien otsikkotiedostot, ohjelmointirajapinnat, kirjastot, simulaattorit ja ohjelmistot
(lähdekoodi ja kohdekoodi), jotka on merkitty osaksi iOS-, watchOS-, tvOS-, iPadOS- tai Macohjelmistokehityspakettia ja sisällytetty Xcode Developer Tools -pakettiin iOS-, watchOS-, tvOS-,
iPadOS- ja/tai macOS-käyttöjärjestelmää käyttävien Apple-tuotteiden kohdistamista varten.
”Applen Tytäryhtiö” tarkoittaa yritystä, jonka osakkeista tai arvopapereista (jotka edustavat oikeutta
äänestää johtajien tai muiden hallintohenkilöiden valinnasta) Apple omistaa tai joista se hallitsee
välittömästi tai välillisesti vähintään viisikymmentä prosenttia (50 %) ja joka osallistuu App Storen
toimintaan tai on muuten osa sitä, sekä ohessa muuten mainitulla tavalla (esimerkiksi Liite 3).
”Apple TV” tarkoittaa Applen tuotetta, joka käyttää tvOS-käyttöjärjestelmää.
”Apple Watch” tarkoittaa Applen tuotetta, joka käyttää watchOS-käyttöjärjestelmää.
”Valtuutetut kehittäjät” tarkoittaa työntekijöitäsi ja urakoitsijoita, organisaatiosi jäseniä tai, jos
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edustat oppilaitosta, tiedekunnan jäsentä ja henkilökuntaa, joilla (a) kullakin on aktiivinen ja
voimassa oleva Apple Developer -tili Applen kanssa, (b) on todistettavissa oleva tarve tutustua
Apple-ohjelmistoon tai käyttää sitä Sopimukseen kuuluvien tuotteiden kehittämistä ja testaamista
varten, ja (c) siinä määrin kuin kyseisillä henkilöillä on pääsy Applen luottamuksellisiin tietoihin,
jokainen on allekirjoittanut kirjalliset ja sitovat sopimukset kanssasi näiden Applen
luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.
”Valtuutetut testausyksiköt” tarkoittaa Applen laitteistoyksikköjä, jotka Sinä omistat tai joita hallinnoit,
jotka olet nimennyt omiin testaus- ja kehitystarkoituksiisi tämän Ohjelman mukaisesti, jos sallit,
Valtuutettujen Kehittäjien omistamat tai hallitsemat Applen laitteistoyksiköt, kunhan tällaisia yksiköitä
käytetään testaus- ja kehitystarkoituksiin puolestasi ja vain tässä Sopimuksessa sallitulla tavalla.
”ClassKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, joiden avulla
voit lähettää oppilaiden edistymistietoja käytettäväksi koulun hallitsemaan ympäristöön.
”CloudKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, joiden avulla
Sisäiseen käyttöön tarkoitetut appisi, verkko-ohjelmistosi ja/tai Käyttäjät (jos sallit heidän) voivat lukea,
kirjoittaa, kysellä ja/tai hakea jäsenneltyä dataa julkisista ja/tai yksityisistä säilöistä iCloudissa.
”Yhteensopivat tuotteet” tarkoittaa yrityspalvelinohjelmistotuotteita, jotka mahdollistavat
tuettujen Apple-tuotteiden hallinnan käyttämällä MDM-protokollaa (jonka Apple voi tarjota sinulle
oman valintansa mukaan) ja joiden ensisijainen tarkoitus on yrityslaitteiden hallinta. Selkeyden
vuoksi tuotteet, jotka on tarkoitettu kuluttaja- tai henkilökohtaiseen käyttöön, eivät kuulu
Yhteensopiviin tuotteisiin, ellei Apple nimenomaisesti kirjallisesti salli toisin.
”Määritysprofiilit” tarkoittavat XML-tiedostoja, joiden avulla voit jakaa määritystietoja (esimerkiksi VPNtai Wi-Fi-asetukset) ja laitteiden ominaisuuksien rajoituksia (esimerkiksi kameran poistaminen käytöstä)
yhteensopiville Apple-tuotteille Apple Configuratorin tai muun vastaavan Applen ohjelmistotyökalun,
sähköpostin, verkkosivuston, langattoman käyttöönoton tai mobiililaitteiden hallinnan (MDM) kautta.
”Sopimustyöntekijät” tarkoittavat henkilöitä, jotka suorittavat töitä tai tarjoavat palveluita puolestasi
(tai sallimasi yksikön puolesta) ei-urakkapalkalla, ja joilla on sisäinen pääsy sinun (tai sallimasi
yksikön) yksityisiin tietoteknologiajärjestelmiin (esimerkiksi VPN) ja/tai suojattuihin fyysisiin tiloihin
(esimerkiksi kulkukortti yrityksen tiloihin). Selvyyden vuoksi ”keikkatyöntekijät”, jotka tekevät työtä tai
tarjoavat palveluja urakka- tai tehtäväkohtaisella korvauksella, eivät sisälly tähän määritelmään.
”Sopimukseen kuuluvat tuotteet” tarkoittavat tämän Sopimuksen mukaisesti kehitettyjä
Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appejasi, kirjastojasi, korttejasi ja/tai Safari Push -ilmoituksia.
”Esittelyn vastaanottaja” tarkoittaa tuotteidesi tai palveluidesi nykyistä käyttäjää tai käyttäjää,
jolle näytät esittelyn tuotteistasi tai palveluistasi.
”Käyttöönottolaitteet” tarkoittaa yhteisesti (a) valtuutettuja testausyksiköitä ja (b) muita tuettuja
Apple-tuotteita, joita omistavat tai hallitsevat: (i) Sinä tai Sallittu yksikkösi ja/tai (ii) Työntekijäsi tai
sallitut käyttäjäsi, mutta vain siinä määrin kuin Sinä (tai sallittu yksikkösi) pystyt poistamaan tai
poistamaan käytöstä Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi tällaisilta laitteilta.
”DeviceCheck-ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat niiden ohjelmointirajapintojen joukkoa,
mukaan lukien palvelinpuolen ohjelmointirajapinnat, joiden avulla voit asettaa ja kysellä
laitteeseen liittyviä kaksitavuisia tietoja ja päivämäärää, jolloin kyseiset tavut viimeksi päivitettiin.
”DeviceCheck-tiedot” tarkoittavat DeviceCheck-ohjelmointirajapintojen kautta tallennettuja ja
palautettuja tietoja.
”Dokumentaatio” tarkoittaa mitä tahansa teknistä tai muuta määritelmää tai dokumentaatiota,
jonka Apple voi toimittaa sinulle käytettäväksi Apple-ohjelmiston, Applen palveluiden tai AppleYrityssopimus
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sertifikaattien kautta tai muuten osana Ohjelmaa, mukaan lukien App Storen tarkistusohjeet.
”Dokumentoidut ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat apin ohjelmointirajapintoja, jotka Apple on
dokumentoinut julkaistussa Apple-dokumentaatiossa ja jotka sisältyvät Apple-ohjelmistoon.
”Työntekijät” tarkoittaa yrityksesi tai organisaatiosi tai MDM-asiakkaasi yrityksen tai
organisaation työntekijöitä (laillisesti määriteltynä).
”Kasvotiedot” tarkoittavat ihmisen kasvoihin liittyviä tietoja (esimerkiksi kasvojen verkkotiedot,
kasvokarttatiedot, kasvojen mallinnustiedot, kasvojen koordinaatit tai maamerkkien tiedot,
mukaan lukien tiedot ladatusta valokuvasta), joka on saatu käyttäjän laitteesta ja/tai käyttämällä
Apple-ohjelmistoa (esimerkiksi ARKitin, Kamera-ohjelmointirajapinnan tai Kuvatohjelmointirajapinnan kautta) tai jotka käyttäjä on antanut Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissa
tai sen kautta (esimerkiksi lataukset kasvojen analysointipalveluun).
”FOSS” (Vapaa ja avoimen lähdekoodin ohjelmisto) tarkoittaa mitä tahansa ohjelmistoa, johon
sovelletaan ehtoja, jotka edellyttävät käytön, kopioinnin, muokkaamisen tai uudelleenjakelun
ehdoksi tällaisten ohjelmistojen ja/tai niiden johdannaisteosten julkaisemista tai levittämistä
lähdekoodimuodossa, lisensoimista johdannaisteosten tekemistä varten tai uudelleenjakelua
ilmaiseksi, mukaan lukien rajoituksetta GNU General Public License -lisenssin tai GNU Lesser /
Library GPL:n alla jaetut ohjelmistot.
”HealthKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, jotka
mahdollistavat Käyttäjän terveys- ja/tai kuntoilutietojen lukemisen, kirjoittamisen, kyselyn ja/tai
haun Applen Terveys-apissa.
”HomeKit-lisävarusteprotokolla” tarkoittaa Applen protokollaa, jonka Apple on lisensoinut MFiohjelman puitteissa ja jonka avulla HomeKit-ohjelmointirajapintojen avulla toimivat kodintarvikkeet
(esimerkiksi valot, lukot) voivat kommunikoida tuettujen Apple-tuotteiden kanssa.
”HomeKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, jotka
mahdollistavat Käyttäjän kotimäärityksen tai kotiautomaatiotietojen lukemisen, kirjoittamisen,
kyselyn ja/tai haun kyseisen Käyttäjän määrittelemältä alueelta Applen HomeKit-tietokannassa.
”HomeKit-tietokanta” tarkoittaa Applen arkistoa Käyttäjän lisensoitujen HomeKit-lisävarusteiden
ja niihin liittyvien tietojen tallentamista ja hallintaa varten.
”iCloud” tai ”iCloud-palvelu” tarkoittaa Applen tarjoamaa iCloud-verkkopalvelua, joka sisältää
etätallennustilan verkossa.
”iCloud Storage -ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, jotka
mahdollistavat käyttäjän luomien asiakirjojen ja muiden tiedostojen tallennuksen ja/tai haun ja
mahdollistavat tärkeimpien arvotietojen (esimerkiksi rahoitusosakkeen osakeluettelon, apin asetuksien)
tallennuksen ja/tai haun Sisäiseen käyttöön tarkoitetuille apeille ja verkko-ohjelmistoille iCloudin avulla.
”Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit” tarkoittavat ohjelmistoja (mukaan lukien laajennukset, fontit,
tallennusvälineet ja kirjastot, jotka on liitetty yhdeksi ohjelmistopaketiksi), jotka olet kehittänyt
räätälöityinä omiin sisäisiin yritystarkoituksiin (esimerkiksi yrityksellesi sopiva inventaarioappi)
erityiskäyttöön iOS-, watchOS-, tvOS-, iPadOS- ja/tai macOS-käyttöliittymää käyttävien Appletuotteiden kanssa, soveltuvin osin, ja yksinomaan työntekijöidesi tai sallittujen käyttäjien (ja
Valtuutettujen kehittäjien testaus- ja kehittämistarkoituksiin) sisäiseen käyttöön (esimerkiksi ei
ladattavaksi julkiselta verkkosivulta) tai muulla tavoin nimenomaisesti sallitulla tavalla kohdan 2.1 f
mukaisesti. Jollei tässä nimenomaisesti toisin sallita, Sisäiseen käyttöön tarkoitettuihin appeihin ei
nimenomaisesti lasketa mukaan kaikkia ohjelmia tai appeja, joita voidaan käyttää, jakaa tai muuten
asettaa muiden yritysten, urakoitsijoiden (lukuun ottamatta urakoitsijoita, jotka kehittävät Sisäiseen
käyttöön tarkoitettua appia sinulle räätälöityinä ja joiden on siksi voitava käyttää kyseistä appia),
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jakelijoiden, myyjien, jälleenmyyjien, Käyttäjien tai suuren yleisön jäsenten saataville. Selkeyden
vuoksi Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit eivät sisällä kolmannen osapuolen appeja, vaikka
räätälöintiä olisi tehty ja Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appeja ei ehkä asetettaisi julkisesti saataville.
”iOS” tarkoittaa iOS-käyttöjärjestelmän ohjelmistoa, jonka Apple on toimittanut sinulle
käytettäväksi vain Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin, mukaan lukien sen mahdollisten
seuraavien versioiden, kehittämisen ja testauksen yhteydessä.
”iOS-tuote” tarkoittaa Apple-tuotetta, joka käyttää iOS- tai iPadOS-käyttöjärjestelmää.
”iPadOS” tarkoittaa iPadOS-käyttöjärjestelmän ohjelmistoa, jonka Apple on toimittanut
käytettäväksi vain Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin, mukaan lukien sen mahdollisten
seuraavien versioiden, kehittämisen ja testauksen yhteydessä.
”iPod-lisävarusteprotokolla” tai ”iAP” tarkoittaa Applen omaa protokollaa, jota käytetään
yhteydenpitoon tuettujen Apple-tuotteiden kanssa ja joka on lisensoitu MFi-ohjelmassa.
”Kirjasto” tarkoittaa koodimoduulia, jota ei voida asentaa tai suorittaa erillään Sisäiseen käyttöön
tarkoitetusta apista ja jonka Sinä olet kehittänyt Dokumentaation ja Ohjelmaa koskevien
vaatimusten mukaisesti käytettäväksi vain iOS-tuotteiden, Apple Watchin tai Apple TV:n kanssa.
”Lisensoidut HomeKit-lisävarusteet” tarkoittaa MFi-ohjelmassa lisensoituja
laitteistolisävarusteita, jotka tukevat HomeKit-lisävarusteprotokollaa.
”Paikallinen ilmoitus” tarkoittaa viestiä, mukaan lukien kaikki viestin sisältö tai tiedot, jonka
Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi toimittaa Käyttäjille ennalta määritettynä aikana tai kun
Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi toimii taustalla ja toinen appi etualalla.
”macOS” tarkoittaa macOS-käyttöjärjestelmän ohjelmistoa, jonka Apple on toimittanut käyttöösi,
mukaan lukien sen mahdolliset seuraavat versiot.
”macOS-tuote” tarkoittaa Apple-tuotetta, joka käyttää macOS-käyttöjärjestelmää.
”MFi-lisävaruste” tarkoittaa muuta kuin Applen laitteiston laitetta, joka on yhteydessä, kommunikoi tai on
muulla tavalla yhteentoimiva Applen tuotteen kanssa tai ohjaa sitä MFi-ohjelman nojalla lisensoidulla
tekniikalla (esimerkiksi kyky ohjata tuettuja Apple-tuotteita iPod-lisävarusteprotokollan kautta).
”MFi-lisenssinhaltija” tarkoittaa osapuolta, jolle Apple on myöntänyt lisenssin MFi-ohjelman nojalla.
”MFi-ohjelma” tarkoittaa erillistä Apple-ohjelmaa, joka tarjoaa kehittäjille muun muassa lisenssin
sisällyttää tai käyttää tiettyä Apple-teknologiaa laitteistolisävarusteissa tai laitteissa tai niiden
kanssa, jotta ne olisivat yhteydessä, kommunikoisivat tai olisivat muulla tavalla yhteentoimivia
valittujen Apple-tuotteiden kanssa.
”Karttatiedot” tarkoittaa mitä tahansa sisältöä, tietoja tai tietoja, jotka tarjotaan Apple Maps palvelun kautta, mukaan lukien muun muassa kuvat, maastotiedot, leveys- ja pituuskoordinaatit,
julkisen liikenteen tiedot, kiinnostavat paikat ja liikennetiedot.
”MapKit-ohjelmointirajapinta” tarkoittaa Dokumentoitua ohjelmointirajapintaa, jonka avulla voit
lisätä karttaominaisuuksia tai -toimintoja Sisäiseen käyttöön tarkoitettuihin appeihin.
”MapKit JS” tarkoittaa JavaScript-kirjastoa, jonka avulla voit lisätä karttaominaisuuksia tai toimintoja Sisäiseen käyttöön tarkoitettuihin appeihin, verkkosivustoihin tai verkkoappeihin.
”Mobiililaitteiden hallinta” (MDM) tarkoittaa Applen tarjoamia laitehallintatoimintoja ja niihin
liittyviä ohjelmointirajapintoja, jotka mahdollistavat tuettujen Apple-tuotteiden etähallinnan ja
konfiguroinnin MDM-protokollan ja Applen myöntämien varmenteiden avulla.
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”MDM-varmenne” tarkoittaa Applen myöntämää digitaalista varmennetta, joka on saatavana joko
osoitteesta identity.apple.com MDM-asiakkaille, jotka toimittavat Applelle vahvistetun pyynnön, tai
Developer Program -portaalista Push-appitunnuksen käytön yhteydessä.
”MDM-asiakas” tarkoittaa kaupallista yritystä, kuten liike-elämän organisaatiota, oppilaitosta tai
valtion virastoa, joka on Yhteensopivien tuotteidesi asiakas. Epäselvyyksien välttämiseksi MDMasiakas ei tarkoita kuluttajia tai henkilökohtaisia käyttäjiä, ellei Apple ole nimenomaisesti
kirjallisesti toisin sallinut.
”MDM-protokolla” tarkoittaa omaa protokolladokumentaatiota, jonka Apple voi oman harkintansa
mukaan toimittaa Sinulle tämän Sopimuksen nojalla, jotta voit olla vuorovaikutuksessa, hallita,
määrittää ja kysellä tuettuja Apple-tuotteita tässä sopimuksessa sallitulla tavalla.
”MDM-allekirjoitusvarmenne” tarkoittaa Applen myöntämää digitaalista varmennetta, jonka
Apple voi oman harkintansa mukaan antaa Sinulle tämän Sopimuksen nojalla, jotta voit todentaa
MDM-asiakkaasi Applelle.
”Motion & Fitness -ohjelmointirajapinnat” tarkoittaa Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, joita
Motion & Fitness -tietosuoja-asetus ohjaa yhteensopivassa Apple-merkkituotteessa ja jotka
mahdollistavat pääsyn liike- ja kuntoanturitietoihin (esimerkiksi kehon liike, askelmäärä, noustut
portaat), ellei Käyttäjä ole poistanut pääsyä tällaisiin tietoihin.
”Moniajo” tarkoittaa Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien suorittamista taustalla, kun muut
apit ovat myös käynnissä.
”MusicKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittaa niiden ohjelmointirajapintojen joukkoa, joiden avulla
Apple Music -käyttäjät voivat käyttää tilaustaan Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi kautta tai
Applen muulla Dokumentaatiossa sallimalla tavalla.
”MusicKit-sisältö” tarkoittaa musiikkia, videoita ja/tai graafista sisältöä, joka on tuotettu MusicKitohjelmointirajapintojen kautta.
”MusicKit JS” tarkoittaa JavaScript-kirjastoa, jonka avulla Apple Music -käyttäjät voivat käyttää
tilaustaan Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appiesi, verkkosivustojen tai verkkoappien kautta.
”Network Extension -kehys” tarkoittaa Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, jotka tarjoavat
apeille mahdollisuuden mukauttaa yhteensopivien Apple-tuotteiden tiettyjä verkko-ominaisuuksia
(esimerkiksi WiFi-hotspotien todennusprosessin, VPN-ominaisuuksien ja sisällön
suodatusmekanismien mukauttaminen).
”Kortti” tarkoittaa yhtä tai useampaa digitaalista korttia (esimerkiksi elokuvaliput, kupongit, kantaasiakkaiden palkintosetelit, maihinnousukortit ja jäsenkortit), jotka olet kehittänyt tämän
Sopimuksen nojalla, omalla tavaramerkilläsi ja jotka on allekirjoitettu korttityyppisi tunnuksella.
”Korttityypin tunnus” tarkoittaa Apple-varmenteen ja Push-appitunnuksen yhdistelmää, jota
käytät korttiesi allekirjoittamiseen ja/tai kommunikointiin APN:n kanssa.
”Sallittu yksikkö” tarkoittaa (a) jos edustat ajoneuvojen valmistajaa, valtuutettuja ajoneuvojen
myyntiedustajia ja sertifioituja huoltokumppaneita; (b) jos edustat hotelliosakeyhtiötä, nimelläsi,
tuotemerkilläsi tai brändilläsi (tai sen omistamalla tai hallinnoimalla nimellä, tuotemerkillä tai
brändillä) toimivia hotellikiinteistöjä; tai (c) muita vastaavia yksiköitä, jotka Apple voi oman
harkintansa mukaisesti hyväksyä kirjallisesti.
”Sallitut käyttäjät” tarkoittaa Sallitun yksikön työntekijöitä, Sinun tai Sallitun yksikkösi
Sopimustyöntekijöitä ja muita Applen etukäteen ja kirjallisesti hyväksymiä valtuutettuja käyttäjiä,
jotka ovat allekirjoittaneet kirjallisen ja sitovan sopimuksen Sinun tai Sallitun kokonaisuutesi
kanssa Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tämän
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Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lisäksi termi ”Sallitut käyttäjät” sisältää vain seuraavat
lisäosapuolet: jos edustat oppilaitosta, termi ”Sallitut käyttäjät” sisältää myös oppilaitoksesi
tiedekunnan työntekijät, henkilökunnan ja opiskelijat, ja jos edustat sairaalaa, termi ”Sallitut
käyttäjät” sisältää myös valtuutetut lääkärit, lähettävät lääkärit ja kliinikot.
”Ohjelma” tarkoittaa tässä Sopimuksessa tarkoitettua yleistä kehitys-, testaus-, digitaalisen
allekirjoituksen ja rajoitetun jakelun ohjelmaa.
”Ohjelman vaatimukset” tarkoittaa tekniikkaan, käyttöliittymiin, suunnitteluun, tuoteryhmään,
tietosuojaan ja suorituskykyyn liittyviä sekä muita Applen määrittelemiä ehtoja ja vaatimuksia,
mukaan lukien nykyiset vaatimukset, jotka on määritelty Osassa 3.3, mutta ei rajoittuen niihin,
koska Apple voi muuttaa niitä aika ajoin tämän Sopimuksen mukaisesti.
”Hankintaprofiilit” tarkoittaa tiedostoja (mukaan lukien sovellettavat oikeutukset tai muut
tunnisteet), jotka Apple tarjoaa Sinulle käytettäväksi Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin
kehityksen ja testauksen yhteydessä, ja Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi rajoitettua jakelua
tässä Sopimuksessa sallitulla tavalla.
“Push-appitunnus” tarkoittaa yksilöllistä tunnistenumeroa tai muuta tunnistetta, jonka Apple
määrittää Sisäiseen käyttöön tarkoitetulle apille, Kortille tai Sivustolle salliakseen sen pääsyn
APN:ään ja sen käytön, tai käytettäväksi MDM:n kanssa tai Määritysprofiilien tarjoamista varten.
”Push-ilmoitus” tai ”Safarin Push-ilmoitus” tarkoittaa ilmoitusta, mukaan lukien kaikki sen
sisällöt tai tiedot, jonka Sinä lähetät Käyttäjille toimitettavaksi Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa
apissasi, Kortissasi ja/tai macOS:n yhteydessä niiden Sivustosi käyttäjien macOSpöytäkoneeseen, jotka ovat hyväksyneet tällaisten viestien vastaanottamisen Safarin kautta
macOS:ssä ja/tai joka toimitetaan MDM:n avulla tai Määritysprofiilien toimittamiseksi.
"ShazamKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittaa Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, joiden
avulla voit lisätä äänipohjaisia tunnistusominaisuuksia tai toimintoja Sisäisen käytön appiisi.
"ShazamKit-sisältö” tarkoittaa metatietoja, musiikkia ja/tai graafista sisältöä, jonka Apple tarjoaa
ja joka on tuotettu ShazamKit-ohjelmointirajapintojen kautta, mukaan lukien rajoituksetta
MusicKit-sisältö.
”SiriKit” tarkoittaa ohjelmointirajapintojen joukkoa, jonka avulla Appisi voi käyttää tai tarjota
SiriKit-verkkotunnuksia, tarkoituksia, pikakuvakkeita, lahjoituksia ja muita niihin liittyviä toimintoja
Dokumentaatiossa määritetyllä tavalla.
”Sivusto” tarkoittaa verkkosivustoa, jonka tarjoat omalla nimelläsi, tavaramerkilläsi tai tuotemerkilläsi.
”Sopimuskausi” tarkoittaa Osassa 11 kuvattua ajanjaksoa.
”tvOS” tarkoittaa tvOS-käyttöjärjestelmän ohjelmistoa, mukaan lukien sen mahdolliset
myöhemmät versiot.
”Päivitykset” tarkoittaa virhekorjauksia, päivityksiä, versiopäivityksiä, muutoksia, parannuksia,
täydennyksiä ja uusia julkaisuja tai versioita Apple-ohjelmistosta tai -palveluista tai mistä tahansa
Apple-ohjelmiston tai -palvelun osasta.
”Wallet” tarkoittaa Applen appia, jolla on kyky tallentaa ja näyttää kortteja käytettäväksi iOStuotteissa, Apple Watchissa tai Safarissa macOS:llä.
”WatchKit-laajennus” tarkoittaa laajennusta, joka toimitetaan osana Sisäiseen käyttöön
tarkoitettua appiasi ja joka käyttää WatchKit-kehystä iOS:ssä suorittaakseen ja näyttääkseen
WatchKit-apin watchOS:ssä.
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”watchOS” tarkoittaa watchOS-käyttöjärjestelmän ohjelmistoa, mukaan lukien sen mahdolliset
myöhemmät versiot.
”Verkko-ohjelmisto” tarkoittaa ohjelmistoappiesi verkkopohjaisia versioita, joilla on sama nimi ja
olennaisesti vastaavat ominaisuudet ja toiminnot kuin Sisäiseen käyttöön tarkoitetulla apillasi
(esimerkiksi ominaisuuden pariteetti).
”Verkkosivuston push-tunnus” tarkoittaa Apple-varmenteen ja Push-appitunnuksen yhdistelmää,
jota käytät Sivustosi rekisteröintipaketin allekirjoittamiseen ja/tai kommunikointiin APN:n kanssa
”Sinä” ja ”Sinun” tarkoittaa ja viittaa oikeussubjektiin (onpa se sitten yritys, organisaatio, oppilaitos tai
valtion virasto, laitos tai osasto) joka on hyväksynyt tämän Sopimuksen omalla kehittäjätilillään ja
käyttää Apple-ohjelmistoa tai muulla tavoin harjoittaa tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan.
Huomautus: Selkeyden vuoksi voit valtuuttaa urakoitsijat kehittämään Sisäiseen käyttöön apit
puolestasi, mutta sellaiset Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appiten on oltava sinun omistuksessa,
kehitetty oman kehittäjätilisi alla ja käyttöön kuten Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit vain tässä
nimenomaisesti sallitun mukaisesti. Olet Applelle vastuussa sopimustyöntekijöidesi toiminnasta
tililläsi (esimerkiksi heidän lisäämisestä tiimiisi suorittamaan kehitystyötä puolestasi) ja heidän
tämän Sopimuksen noudattamisestaan. Sopimustyöntekijöidesi suorittamat tähän Sopimukseen
perustuvat toimet katsotaan Sinun suorittamiseksi, ja Sinä (sopimustyöntekijöidesi lisäksi) olet
vastuussa Applelle kaikista tällaisista toimista.

2.

Sisäisen käytön lisenssi ja rajoitukset

2.1
Sallittu käyttö ja rajoitukset; Ohjelmapalvelut
Jollei tämän Sopimuksen ehdoista muuta ilmene, Apple myöntää Sinulle Sopimuksen
Voimassaoloaikana rajoitetun, ei yksinomaisen, henkilökohtaisen, peruutettavissa olevan, eialilisensoitavan ja siirtämättömän lisenssin:
(a) Asenna kohtuullinen määrä Apple-ohjelmiston kopioita Apple-merkkituotteisiin tietokoneita
omistamasi tai sinä hallitsema, jonka sinä tai valtuutetut kehittäjät voitte käyttää sisäisesti
yksinomaan kehittämiseen tai testaamiseen Suojatut tuotteesi paitsi kuten tässä sopimuksessa
nimenomaisesti sallitaan;
(b) tehdä ja jakaa kohtuullisen määrän kopioita Dokumentaatioista Valtuutetuille kehittäjille vain
heidän sisäiseen käyttöönsä ja yksinomaan Sopimukseen kuuluvien tuotteiden kehittämiseen tai
testaamiseen, ellei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti muuta sallita;
(c) asentaa Hankintaprofiilit kuhunkin Valtuutettuun testiyksikköösi enintään niille Valtuutetuille
testiyksiköille, joille olet hankkinut lisenssit käytettäväksi sisäisesti Sinun tai Valtuuttamiesi
kehittäjien toimesta ainoastaan tähän Sopimukseen kuuluvien tuotteiden kehittämiseen ja
testaamiseen, ellei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti muuta sallita;
(d) jakaa Hankintaprofiileja vain Valtuutetuille kehittäjillesi ja vain Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen
appiesi yhteydessä tarkoituksena kehittää ja testata Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appejasi
Valtuutetuissa testilaitteissa;
(e) jakaa Hankintaprofiileja vain Työntekijöillesi ja/tai Sallituille käyttäjillesi Sisäiseen käyttöön
tarkoitettujen appiesi käyttöönoton yhteydessä Käyttöönottolaitteissa Työntekijöidesi ja/tai
Sallittujen käyttäjiesi sisäiseen käyttöön;
(f) sallia Esittelyn vastaanottajien käyttää Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appejasi
Käyttöönottolaitteissa, mutta vain (i) omissa fyysisissä tiloissasi ja/tai Sallitun yksikön fyysisissä
tiloissa Työntekijöidesi tai Sallittujen käyttäjien suorassa valvonnassa (esimerkiksi omissa
tiloissasi suoritettu käyttäjätutkimus) tai (ii) muissa paikoissa edellyttäen, että kaikki sellainen
käyttö tapahtuu Työntekijöidesi tai Sallittujen käyttäjien suorassa valvonnassa ja fyysisessä
valvonnassa (esimerkiksi Työntekijän pitämä myyntiesitys); ja
(g) Sisällyttää tämän Sopimuksen mukaisesti sinulle myönnetyt Apple-varmenteet Sisäiseen
käyttöön tarkoitettujen appien, Korttien ja Safari Push-ilmoitusten digitaalista allekirjoittamista
varten sekä muulla tämän Sopimuksen nimenomaisesti sallimalla tavalla.
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Lukuun ottamatta Osassa 2.1 esitettyä, et saa käyttää, jakaa tai muutoin saattaa Sisäiseen käyttöön
tarkoitettuja appejasi kolmansien osapuolten saataville millään tavalla. Voit sallia Sallitun yksikön
ottaa käyttöön Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appeja Sallituille käyttäjille puolestasi, edellyttäen, että
kyseinen käyttöönotto on vähintään yhtä rajoittava ja suojaa Applea vähintään yhtä hyvin kuin tämän
Sopimuksen ehdot (esimerkiksi apin julkaiseminen julkisella verkkosivustolla tai varmentamattomalla
palvelimella olisi kielletty). Sallitun yksikkösi suorittamat tähän Sopimukseen perustuvat ja/tai sen
seurauksena tapahtuvat käyttöönottotoimet katsotaan Sinun suorittamiseksi, ja Sinä (Sallitun
yksikkösi lisäksi) olet vastuussa Applelle kaikista tällaisista toimista. Apple pidättää oikeuden
määrittää rajoitetun määrän laitteita, jotka kukin Lisenssinhaltija voi rekisteröidä Valtuutetuksi
testausyksiköksi, ja hankkia lisenssejä tämän Ohjelman mukaisesti.
Apple voi tarjota pääsyn palveluihin Ohjelmassa tai sen kautta, jotta voit käyttää sitä kehittäjätilisi
kanssa (esimerkiksi laitteen tai apin hankinta, tiimien tai muiden tiliresurssien hallinta). Suostut
käyttämään tällaisia palveluita vain Ohjelman verkkoportaalin kautta (johon pääsee Applen
kehittäjäsivustolla) tai niiden Apple-tuotteiden kautta, jotka on suunniteltu toimimaan yhdessä
Ohjelman kanssa (esimerkiksi Xcode) ja vain Applen luvalla. Jos sinä (tai Valtuutetut kehittäjäsi)
käytät kehittäjätiliäsi näiden muiden Apple-tuotteiden kautta, tiedostat ja hyväksyt, että tätä Sopimusta
sovelletaan edelleen kehittäjätilisi kaikkeen käyttöön ja kaikkiin Ohjelman ominaisuuksiin tai
toimintoihin, jotka asetetaan Sinun (tai Valtuutettujen kehittäjiesi) saatavillesi tällä tavalla (esimerkiksi
Apple-varmenteita ja Hankintaprofiileja voidaan käyttää vain tässä sallitulla rajoitetulla tavalla jne.).
Suostut siihen, että et luo tai yritä luoda korvaavaa tai samanlaista palvelua käyttämällä Ohjelmassa
tai sen kautta tarjottuja palveluja. Jos Apple toimittaa tehokkuus- ja suorituskykymittareita Sisäiseen
käyttöön tarkoitettua appiasi varten, hyväksyt, että tällaisia mittareita voidaan käyttää vain omaan
sisäiseen käyttöösi, eikä niitä saa toimittaa kenellekään kolmannelle osapuolelle (lukuun ottamatta
kohdassa 2.9 mainittuja tapauksia). Lisäksi voit käyttää kyseisiä palveluita vain käyttämällä Apple
ID:tä, joka on liitetty kehittäjätiliisi tai todennuksen tunnistetietoihisi (esimerkiksi avaimet, tunnukset,
salasana), ja olet täysin vastuussa Apple ID:si ja todennuksen tunnistetietojesi suojaamisesta
vaarantumiselta ja niiden käyttämisestä vain Applen valtuuttamalla tavalla ja tämän Sopimuksen
ehtojen mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta Osat 2.8 ja 5. Ellei tässä nimenomaisesti toisin
sallita, suostut siihen, että et jaa, myy, jälleenmyy, vuokraa, liisaa, lainaa tai muulla tavoin anna
pääsyä kehittäjätilillesi tai sen tarjoamiin palveluihin kokonaan tai osittain kenellekään, joka ei ole
tiimisi Valtuutettu kehittäjä, ja suostut siihen, että et kehota tai pyydä Apple Developer Program ohjelman jäseniä antamaan sinulle omia Apple ID -tunnuksiaan, todentamisen tunnistetietoja ja/tai
niihin liittyviä tilitietoja ja materiaaleja (esimerkiksi jakeluun käytettävät Apple-varmenteet). Ymmärrät,
että jokaisella tiimin jäsenellä on oltava omat Apple ID- tai todennustietonsa päästäkseen tilillesi, ja
Sinä olet täysin vastuussa kaikesta toiminnasta, joka suoritetaan tilisi kautta tai sen yhteydessä. Siinä
määrin kuin omistat tai hallinnoit Apple-tietokoneen, jossa on macOS Server tai Xcode-palvelin
(”Palvelin”) ja haluaisit käyttää sitä omiin kehitystarkoituksiisi Ohjelman yhteydessä, suostut
käyttämään omaa Apple ID -tunnustasi tai muita todennuksen tunnistetietoja kyseiselle Serverille ja
olet vastuussa kaikista kyseisellä Serverillä suoritetuista toimista.
2.2
Valtuutetut testausyksiköt ja julkaisua edeltävä Apple-ohjelmisto
Kun Valtuutettu testausyksikkö sisältää julkaisua edeltäviä versioita Apple-ohjelmistoista tai niissä
käytetään Palveluiden julkaisua edeltäviä versioita, suostut rajoittamaan Valtuutettujen kehittäjien
pääsyä kyseisiin Valtuutettuihin testausyksikköihin ja olemaan paljastamatta, näyttämättä,
vuokraamatta, liisaamatta, lainaamatta, myymättä tai muulla tavoin siirtämättä kyseistä
Valtuutettua testausyksikköä millekään kolmannelle osapuolelle. Suostut lisäksi toteuttamaan
kohtuulliset varotoimet kaikkien Valtuutettujen testausyksikköjen suojaamiseksi katoamiselta tai
varkaudelta ja ohjeistamaan myös Valtuutettuja kehittäjiä tekemään niin.
Hyväksyt, että asentamalla minkä tahansa julkaisua edeltävän Apple-ohjelmistoversion tai
käyttämällä julkaisua edeltäviä Palveluita Valtuutetuissa testausyksiköissä, kyseiset
yksiköt voidaan ”lukita” testaustilaan, eikä niitä välttämättä voi palauttaa alkuperäistilaan.
Mitä tahansa julkaisua edeltävää Apple-ohjelmistoa tai julkaisua edeltävää Palvelua saa käyttää
vain arviointi- ja kehitystarkoituksiin, etkä voi käyttää mitään julkaisua edeltävää Appleohjelmistoa tai julkaisua edeltäviä Palveluita kaupallisessa toimintaympäristössä tai tärkeiden
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tietojen kanssa. Sinun on varmuuskopioitava kaikki tiedot ennen julkaisua edeltävän Appleohjelmiston tai julkaisua edeltävien Palveluiden käyttöä. Apple ei ole vastuussa mistään
kustannuksista, kuluista tai muista vastuista, joita Sinulle saattaa aiheutua Käyttöönottolaitteiden
tai Valtuutetun testiyksikköjen hankkimisesta, Sopimukseen kuuluvan tuotteen kehityksestä tai
tämän Apple-ohjelmiston tai minkä tahansa julkaisua edeltävien Apple-palveluiden asennuksesta
tai käytöstä, mukaan lukien mutta ei ainoastaan minkään laitteen vahingoittuminen tai minkä
tahansa ohjelmiston, tiedon tai datan vaurio, menetys tai vioittuminen.
2.3
Julkaisua edeltävien Apple-ohjelmistojen ja Palveluiden luottamuksellinen luonne
Aika ajoin Sopimuksen Voimassaoloaikana Apple voi toimittaa sinulle Apple-ohjelmistosta tai palveluista julkaisua edeltäviä versioita, joiden katsotaan olevan Applen luottamuksellista tietoa ja joita
tämän Sopimuksen luottamuksellisuusvelvoitteet koskevat, ellei tässä muuta mainita. Julkaisua
edeltävien Apple-ohjelmistojen ja -Palveluiden ei voi odottaa toimivan samalla tavalla kuin lopullisen
julkaisun tai kaupallisen tason tuotteen eikä niitä saa käyttää sellaisten tietojen kanssa, joita ei
varmuuskopioida riittävästi ja säännöllisesti. Lisäksi ne voivat sisältää ominaisuuksia, toimintoja tai
ohjelmointirajapintoja ohjelmistoille tai palveluille, jotka eivät ole vielä saatavilla. Ymmärrät, että Apple
ei ole välttämättä julkisesti ilmoittanut tällaisen julkaisua edeltävän Apple-ohjelmiston tai -palveluiden
saatavuudesta, että Apple ei ole luvannut tai taannut Sinulle, että tällaisia julkaisua edeltäviä
ohjelmistoja tai palveluita julkistetaan tai toimitetaan saataville kenellekään tulevaisuudessa, ja että
Applella ei ole nimenomaista tai epäsuoraa velvollisuutta julkaista tai kaupallisesti esitellä Sinulle
tällaisia ohjelmistoja tai palveluja tai mitään vastaavaa tai yhteensopivaa teknologiaa. Tiedostat
nimenomaisesti ja suostut siihen, että kaikki tekemäsi tutkimus tai kehitys, joka koskee Appleohjelmiston tai -palvelun julkaisua edeltäviä versioita, tehdään kokonaan omalla vastuullasi. Suostut
olemaan toimittamatta Apple-ohjelmiston tai -palvelujen julkaisua edeltäviä versioita kenellekään
muulle kuin Valtuutetuille kehittäjillesi.
2.4
Kopiot
Suostut säilyttämään ja toistamaan kokonaisuudessaan kaikki Applen tekijänoikeusilmoitukset,
vastuuvapauslausekkeet ja muut omistusoikeusilmoitukset (sillä tavalla, kuin ne näkyvät
toimitetuissa Apple-ohjelmistoissa ja -dokumentaatiossa) kaikissa niissä Apple-ohjelmiston ja dokumentaation kopioissa, jotka Sinulla on oikeus tehdä tämän Sopimuksen nojalla.
2.5
Omistajuus
Apple säilyttää kaikki oikeudet, nimikkeet ja omistusosuudet Applen ohjelmistoihin, palveluihin ja
mahdollisiin päivityksiin, jotka Apple antaa käyttöösi tämän Sopimuksen nojalla. Suostut tekemään
yhteistyötä Applen kanssa Applen omistajuuden säilyttämiseksi Apple-ohjelmistoissa ja -palveluissa,
ja siinä määrin kuin saat tietoosi Apple-ohjelmistoihin tai -palveluihin liittyviä vaatimuksia, suostut
käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksesi asiasta viipymättä Applelle. Osapuolet tunnustavat, että
tämä Sopimus ei anna Applelle mitään omistusoikeutta Sopimukseen kuuluviin tuotteisiisi.
2.6
Ei muita sallittuja käyttötarkoituksia
Ellei tässä Sopimuksessa toisin määrätä, sitoudut olemaan vuokraamatta, liisaamatta,
lainaamatta, lataamatta tai isännöimättä millään verkkosivustolla tai palvelimella, myymättä,
levittämättä tai alilisensoimatta Apple-ohjelmistoa, Apple-varmenteita tai mitään Palveluja,
kokonaisuudessaan tai osittain, tai auttamaan muita tekemään niin. Et saa käyttää Appleohjelmistoa, Apple-varmenteita tai mitään tämän Sopimuksen yhteydessä tarjottuja Palveluita
mihinkään tarkoitukseen, jota ei ole nimenomaisesti sallittu tässä Sopimuksessa, mukaan lukien
kaikki sovellettavat Liitteet. Suostut siihen, että et asenna, käytä tai suorita Applen SDKohjelmistokehityspaketteja muissa kuin Apple-tietokoneissa, etkä asenna, käytä tai suorita iOS-,
watchOS-, tvOS-, iPadOS-, macOS- ja Hankintaprofiileja mihinkään muihin laitteisiin kuin Appletuotteisiin etkä auta muita tekemään niin. Et saa ja suostut siihen, että et kopioi (ellei sitä ole
nimenomaisesti sallittu tämän Sopimuksen nojalla), käännä, takaisinmallinna, pura, yritä uuttaa
lähdekoodia, muokkaa, pura salausta tai luo johdannaisteoksia Apple-ohjelmistosta, Applevarmenteista tai muista Apple-ohjelmiston tai sen osan tarjoamista tai muulla tavoin tarjotuista
Palveluista etkä auta muita tekemään niin (lukuun ottamatta ja vain siinä laajuudessa kuin edellä
mainittu rajoitus on kielletty sovellettavassa laissa tai siinä laajuudessa kuin Apple-ohjelmiston
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sisältämän avoimen lähdekoodin komponenttien tai näytekoodin lisensointiehdot sen sallivat).
Suostut siihen, että et käytä mitään Sopimuksen yhteydessä tarjottua Apple-ohjelmistoa, Applevarmenteita tai Palveluita millään valtuuttamattomalla tavalla, mukaan lukien mutta ei ainoastaan
käyttämällä luvatta tai kuormittamatta verkon kapasiteettia tai keräämällä tai käyttämällä väärin
kyseisten Apple-ohjelmistojen, Apple-varmenteiden tai Palveluiden tarjoamia tietoja. Kaikki
yritykset tehdä niin rikkovat Applen ja sen lisenssinantajien oikeuksia Apple-ohjelmistoon tai
Palveluihin. Jos rikot edellä ilmoitettuja rajoituksia, voit joutua syytteeseen ja
vahingonkorvausvastuuseen. Kaikki lisenssit, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä
Sopimuksessa, ovat varattuja, eikä Apple myönnä muita nimenomaisia tai välillisiä lisenssejä,
koskemattomuuksia tai oikeuksia osallisuuden, vastaväitteiden rajoittamisen tai muiden tapojen
kautta. Tämä Sopimus ei anna Sinulle oikeuksia käyttää Applelle kuuluvia tavaramerkkejä, logoja
tai palvelumerkkejä, mukaan lukien mutta eivät ainoastaan iPhone- tai iPod-sanamerkit. Jos
viittaat Applen tuotteisiin tai teknologiaan tai käytät Applen tavaramerkkejä, suostut
noudattamaan osoitteessa https://www.apple.com/legal/intellectualproperty/guidelinesfor3rdparties.html julkaistuja ohjeita, joita Apple voi muuttaa aika ajoin.
2.7
Päivitykset; ei tukea tai huoltoa
Apple voi laajentaa, parantaa tai muulla tavoin muokata Sopimuksen yhteydessä tarjottuja Appleohjelmistoja tai Palveluita (tai niiden osaa) milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, mutta
Applella ei ole velvollisuutta tarjota sinulle Päivityksiä Apple-ohjelmistoon tai Palveluihin. Jos
Apple tarjoaa Päivityksiä, kyseiset Päivitykset ovat tämän Sopimuksen ehtojen alaisia, ellei
Päivitykseen ole liitetty erillistä lisenssiä, jolloin kyseisen lisenssin ehdot ovat voimassa.
Ymmärrät, että tällaiset muutokset saattavat vaatia sinua muuttamaan tai päivittämään
Sopimukseen kuuluvia tuotteita. Lisäksi tiedostat ja hyväksyt, että tällaiset muutokset voivat
vaikuttaa kykyysi käyttää Apple-ohjelmistoa ja -palveluita tai olla vuorovaikutuksessa niiden
kanssa. Applella ei ole velvollisuutta tarjota mitään ylläpitoa, teknistä tai muuta tukea Appleohjelmistolle tai -palveluille. Hyväksyt, että Applella ei ole nimenomaista tai epäsuoraa
velvollisuutta ilmoittaa tai asettaa saataville Päivityksiä Apple-ohjelmistoon tai mihinkään
Palveluihin kenellekään tulevaisuudessa. Jos Päivitys tulee saataville, siinä voi olla
ohjelmointirajapintoja, ominaisuuksia, palveluja tai toimintoja, jotka poikkeavat tämän
Sopimuksen puitteissa lisensoidusta Apple-ohjelmistosta tai sen nojalla tarjotuista palveluista.
2.8
Applen palveluiden käyttö
Apple voi tarjota pääsyn Apple-palveluihin, joita Sopimukseen kuuluvat tuotteesi voivat kutsua Appleohjelmistoissa ohjelmointirajapintojen kautta ja/tai jotka Apple asettaa saatavillesi joillakin muilla tavoilla,
esimerkiksi käyttämällä avaimia, jotka Apple voi antaa käytettäväksesi Ohjelman puitteissa. Suostut
käyttämään tällaisia Apple-palveluita vain Applen tällaista käyttöä varten tarjoamien mekanismien kautta
ja käytettäväksi vain Apple-tuotteissa. Osassa 2.9 (Ulkopuoliset Palveluntarjoajat) sallittuja tahoja
lukuun ottamatta tai jollei tässä Sopimuksessa ole muuta määrätty, suostut olemaan jakamatta Applen
Sinulle Palveluiden käyttöä varten toimittamia mekanismeja kolmansille osapuolille. Lisäksi suostut
siihen, että et luo tai yritä luoda korvaavaa tai samanlaista palvelua käyttämällä Apple-palveluita.
Suostut käyttämään tällaisia Palveluita vain tarpeen mukaan sellaisten palveluiden ja toimintojen
tarjoamiseksi Sopimukseen kuuluville tuotteille, jotka ovat kelvollisia käyttämään tällaisia Palveluita, ja
vain tavalla, jonka Apple on kirjallisesti sallinut esimerkiksi Dokumentaatiossa. Et saa käyttää Applepalveluita millään tavalla, joka on ristiriidassa tämän Sopimuksen ehtojen kanssa tai loukkaa
kolmannen osapuolen tai Applen immateriaalioikeuksia tai rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.
Hyväksyt, että Applen palvelut sisältävät Applen ja sen lisensoijien omistamaa sisältöä, tietoja ja
materiaalia, jota suojaavat sovellettavat immateriaalioikeudet ja muut lait. Et saa käyttää tällaista
omistusoikeudellista sisältöä, tietoja tai materiaalia millään tavalla, lukuun ottamatta Apple-palveluiden
tämän Sopimuksen mukaista sallittua käyttöä tai sitä, mitä Apple on muutoin kirjallisesti sopinut.
Ymmärrät, että Apple-palveluiden käytölle voidaan asettaa tallennuskapasiteetin, siirtämisen ja/tai
transaktioiden rajoja sekä Sinulle kehittäjänä että Käyttäjillesi. Jos saavutat tai Käyttäjäsi saavuttaa
nämä rajat, Sinä tai Käyttäjäsi ette ehkä pysty käyttämään Apple-palveluita tai ette voi käyttää tai
hakea tietoja tällaisista Palveluista Sopimukseen kuuluvien tuotteiden tai sovellettavan Käyttäjän tilien
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kautta. Suostut olemaan perimättä mitään maksuja Käyttäjiltä pelkästä pääsystä Apple-palveluihin tai
niiden käytöstä Sopimukseen kuuluvien tuotteiden kautta tai mistään niissä tarjotusta sisällöstä,
datasta ta tiedoista ja sitoudut olemaan myymättä pääsyä Apple-palveluihin millään tavalla. Suostut
siihen, että et luo vilpillisesti Käyttäjien tilejä etkä kannusta Käyttäjiä rikkomaan sovellettavien Applen
kanssa solmittujen Käyttäjän ehto- tai palvelusopimuksien ehtoja tai rikkomaan kyseisten Käyttäjien
palveluiden Applen käyttökäytäntöjä. Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti mainittua, sitoudut
olemaan häiritsemättä Käyttäjän mahdollisuutta päästä tällaisiin palveluihin tai käyttää niitä.
Apple pidättää oikeuden muuttaa, keskeyttää, poistaa, kieltää, rajoittaa tai estää pääsyn Applepalveluihin tai niiden osiin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta (mukaan lukien muun muassa
käyttöoikeuksien kumoaminen tai minkä tahansa sellaisen Apple-ohjelmiston
ohjelmointirajapinnan muuttaminen, joka sallii pääsy palveluihin ja korvauksen tarjoamatta
jättäminen Sinulle). Missään tapauksessa Apple ei ole vastuussa minkään edellä mainitun
poistamisesta tai pääsyn estämisestä. Apple voi myös asettaa rajoja ja rajoituksia Applepalveluiden käytölle tai niihin pääsylle, voi poistaa Apple-palvelut määrittelemättömäksi ajaksi, voi
peruuttaa pääsyn Apple-palveluihin tai peruuttaa Apple-palvelun (tai sen osan) milloin tahansa
ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta Sinulle ja oman harkintansa mukaan.
Apple ei takaa minkään Apple-palvelun näyttämän datan saatavuutta, tarkkuutta, täydellisyyttä,
luotettavuutta tai ajantasaisuutta. Siltä osin kuin päätät käyttää Apple-palveluita Sopimukseen
kuuluvien tuotteiden kanssa, olet vastuussa tällaisiin tietoihin luottamisestasi. Olet vastuussa Appleohjelmiston ja Apple-palveluiden käytöstäsi, ja jos käytät tällaisia Palveluita, Sinun vastuullasi on
ylläpitää asianmukaista vaihtoehtoista varmuuskopiota kaikesta sisällöstäsi, datastasi ja tiedoistasi,
mukaan lukien, mutta ei rajoittuen sisältöön, jota saatat toimittaa Applelle palvelua varten osana
Palveluiden käyttöäsi. Ymmärrät ja hyväksyt, että et ehkä voi käyttää tiettyjä Apple-palveluita tämän
Sopimuksen voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen jälkeen ja että Apple pidättää oikeuden
keskeyttää pääsyn tai poistaa sisältöä, dataa tai tietoja, jotka Sinä tai Sopimukseen kuuluva tuotteesi
olette tallentaneet Sopimuksen nojalla tarjottuja Palveluita käyttäessäsi. Sinun tulee tarkistaa Applen
julkaisemat Dokumentaatio- ja käytäntöilmoitukset ennen Apple-palveluiden käyttöä.
Apple-palvelut eivät välttämättä ole saatavana kaikilla kielillä tai kaikissa maissa, ja Apple ei väitä, että
tällaiset Palvelut olisivat sopivia, tarkkoja tai käytettävissä tietyssä paikassa tai tuotteessa. Siltä osin
kuin päätät käyttää Apple-palveluja apeissasi, teet sen omasta aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien
sovellettavien lakien noudattamisesta. Apple pidättää oikeuden veloittaa maksuja Applen palveluiden
käytöstä. Apple ilmoittaa sinulle kaikista Applen palvelumaksuista tai maksujen muutoksista
sähköpostitse, ja tiedot näistä maksuista julkaistaan Ohjelman verkkoportaalissa tai CloudKitkonsolissa. Applen palvelun saatavuus ja hinnat voivat muuttua. Lisäksi Applen palveluita ei
välttämättä ole saatavana kaikille Sopimukseen kuuluville tuotteille, eikä niitä välttämättä tarjota
kaikille kehittäjille. Apple pidättää oikeuden olla tarjoamatta Applen palveluita (tai lopettaa niiden
tarjoamisen) mille tahansa tai kaikille kehittäjille milloin tahansa oman harkintansa mukaan.
2.9
Kolmannen osapuolen Palveluntarjoajat
Ellei Apple sitä kiellä Dokumentaatiossa tai tässä Sopimuksessa, Sinulla on oikeus työllistää tai
käyttää kolmatta osapuolta (”Palveluntarjoaja”), joka auttaa Sinua käyttämään tämän
Sopimuksen nojalla tarjottuja Apple-ohjelmistoja ja Palveluita, mukaan lukien mutta ei pelkästään
kyseisen Palveluntarjoajan käyttäminen Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien palvelinten
ylläpitämiseen ja hallinnointiin puolestasi, edellyttäen, että kyseinen Palveluntarjoaja käyttää
Apple-ohjelmistoja ja Palveluita ainoastaan Sinun puolestasi ja vain näiden ehtojen mukaisesti.
Hyväksyt, että sinulla on sitova kirjallinen sopimus Palveluntarjoajan kanssa ehdoilla, jotka ovat
vähintään yhtä rajoittavia ja Applea suojaavia kuin tässä esitetyt. Kaikkien tällaisten
Palveluntarjoajien toteuttamat toimet, jotka liittyvät Sisäiseen käyttöön tarkoitettuihin appeihisi tai
Apple-ohjelmiston tai -palveluiden käyttöön ja/tai jotka ovat seurausta tästä Sopimuksesta,
katsotaan Sinun suorittamiksesi ja Sinä (Palveluntarjoajan lisäksi) olet vastuussa Applelle kaikista
tällaisista toimista (tai toimimattomuudesta). Mikäli Palveluntarjoajan toimet tai toimimattomuus
aiheuttaisivat tämän Sopimuksen rikkomuksen tai aiheuttaisivat muulla tavalla haittaa, Apple
pidättää oikeuden vaatia Sinua lopettamaan kyseisen Palveluntarjoajan käyttäminen.
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3.

Sinun velvollisuutesi

3.1
Yleistä
Vakuutat Applelle ja hyväksyt, että:
(a) Olet täysi-ikäinen oikeustoimialueella jolla asut (vähintään 18-vuotias monissa maissa) ja
sinulla on oikeus ja valtuudet tehdä tämä sopimus yrityksesi, organisaatiosi, oppilaitoksesi
puolesta, tai liittovaltion hallituksen virasto, välineistö tai osasto ja sitoa oikeudellisesti tällaista
yhteisöä tai organisaatiota tämän sopimuksen ehtojen ja velvoitteiden mukaisesti;
(b) Kaikki Sinun Applelle tai Käyttäjien tämän Sopimuksen tai Sopimukseen kuuluvien tuotteiden
yhteydessä antamat tiedot ovat ajantasaisia, tosia, tarkkoja, tuettavia ja täydellisiä, ja Applelle
toimittamiesi tietojen osalta ilmoitat Applelle viipymättä, jos tiedot muuttuvat. Sinun vastuullasi on ilmoittaa
Applelle kaikista tällaisista muutoksista, jotta Apple voi ottaa sinuun yhteyttä ohjelmatilisi suhteen;
(c) Noudatat tämän sopimuksen ehtoja ja velvoitteitasi;
(d) Suostut seuraamaan ja olemaan vastuussa valtuutettujen kehittäjien, työntekijöiden, sallittujen
käyttäjien ja esittelyn vastaanottajien Applen ohjelmistojen, palveluiden ja käyttöönottolaitteiden
käytöstä mukaan lukien mutta ei rajoitettu tarvittavien suostumusten hankkiminen Työntekijät' Applen
ohjelmiston ja palveluiden käyttö, ja suostut seuraamaan ja vastaamaan täysin Sisäisen käytön
appiesi käytöstä valtuutetuilta kehittäjiltä, työntekijöiltä, sallituilta käyttäjiltä ja esittelyn vastaanottajilta;
(e) Olet yksin vastuussa kaikista aiheutuvista kuluista, kustannuksista, menetyksistä ja vastuista
sekä Sinun, Sallitun yksikkösi, Valtuutettujen kehittäjiesi, Työntekijöidesi, Sallittujen käyttäjiesi, ja
Esittelyn vastaanottajiesi suorittamista toimista Apple-ohjelmiston, Palveluiden,
Käyttöönottolaitteiden, Sopimukseen kuuluvien tuotteiden ja niihin liittyvien kehitys- ja
käyttöönottotoimien yhteydessä tämän Sopimuksen nojalla; ja
(f) Et toimi millään tavalla, joka on ristiriidassa tai häiritsee mahdollisesti olemassa olevaa
sitoumustasi tai velvollisuuttasi, eikä mikään aiemmin tekemäsi sopimus häiritse Sinun tämän
Sopimuksen mukaisten velvoitteidesi täyttämistä.
3.2
Applen ohjelmiston ja Applen palveluiden käyttö
Applen ohjelmiston ja minkä tahansa Applen palveluiden käytön ehtona hyväksyt, että:
(a) käytät Applen ohjelmistoa ja kaikkia palveluita vain tämän Sopimuksen nimenomaisesti
sallimiin tarkoituksiin ja sallimalla tavalla ja kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti;
(b) Et käytä Apple-ohjelmistoa tai mitään muita Palveluita mihinkään laittomaan tai kiellettyyn
toimintaan etkä kehitä Sopimukseen kuuluvia tuotteita, jotka aiheuttaisivat rikoksen tai muun
vahingollisen, laittoman tai kielletyn teon tai helpottaisivat sellaisen tekemistä;
(c) Sinun Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi, Kirjastosi ja/tai Korttisi kehitetään noudattaen
Dokumentaation ja Ohjelman vaatimuksia, joiden uusimmat versiot on esitetty alla Osassa 3.3;
(d) Parhaan tietämyksesi ja uskomuksesi mukaan kattamasi tuotteet eivät loukkaa, väärinkäytä
tai loukkaa Applen tai kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, yksityisyyden ja
julkisuuden oikeuksia, liikesalaisuuksia, patentteja tai muita omistettuja tai lailliset oikeudet
(esimerkiksi musiikkiyhdistelmä- tai esitysoikeudet, video-oikeudet, valokuva- tai kuvaoikeudet,
logon oikeudet, kolmannen osapuolen tieto-oikeudet jne. sisältöön ja materiaaliin, jotka voivat
sisältyä Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appi tai Kortti);
(e) Et luo Apple-ohjelmistoa, Apple-varmenteita tai Palveluita käyttämällä tai muulla tavalla
Sopimukseen kuuluvia tuotteita tai muuta koodia tai ohjelmaa, joka poistaisi käytöstä, murtaisi tai
muulla tavoin häiritsisi mitään turvallisuuteen, digitaaliseen allekirjoittamiseen, digitaaliseen
oikeuksien hallintaan, vahvistukseen tai todennukseen liittyviä menetelmiä, jotka on toteutettu
iOS-, watchOS-, iPadOS- tai tvOS-käyttöjärjestelmissä, Apple-ohjelmistossa tai Palveluissa tai
muissa Apple-ohjelmistoissa tai -teknologioissa etkä auta muita tekemään niin (lukuun ottamatta
laajuutta, jonka Apple on nimenomaisesti kirjallisesti sallinut);
(f) Et tee välittömästi tai välillisesti mitään toimia, joiden tarkoituksena on häiritä Appleohjelmistoa tai Palveluita, tämän Sopimuksen tarkoitusta tai Applen liiketoimintakäytäntöjä,
mukaan lukien mutta ei ainoastaan sellaisten toimien suorittaminen, jotka voivat estää Appleohjelmiston tai Ohjelman suorituskyvyn tai tarkoitetun käytön. Et myöskään osallistu tai kannusta
muita osallistumaan laittomaan, epäoikeudenmukaiseen, harhaanjohtavaan, petolliseen,
sopimattomaan tai epärehelliseen toimintaan tai liiketoimintatapoihin, jotka liittyvät Sopimukseen
kuuluviin tuotteisiisi (esimerkiksi petolliset liiketoimintatavat, vilpillinen kilpailu); ja
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(g) Lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa nimenomaisesti sallittuja testaus- ja kehitystarkoituksia,
Apple-ohjelmiston avulla kehitettyjä Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appeja tai Kortteja saavat ottaa
käyttöön ja käyttää vain Työntekijäsi tai Sallitut käyttäjäsi sisäisiin käyttötarkoituksiin tai Esittelyn
vastaanottajat rajoitettuihin käyttötarkoituksiin Käyttöönottolaitteissa Sinun (tai Sallitun yksikkösi)
fyysisissä tiloissasi tai muissa tiloissa, mutta molemmissa tapauksissa vain silloin, kun käyttö tapahtuu
Sinun (tai Sallitun yksikkösi) suoran valvonnan ja fyysisten kontrollien alaisuudessa Osassa 2.1(f)
kuvatulla tavalla. Ellei tässä nimenomaisesti toisin mainita, Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appeja tai
Kortteja ei saa käyttää, jakaa tai asettaa saataville muille yrityksille, asiakkaille, kuluttajille,
sopimustyöntekijöille (lukuun ottamatta sopimustyöntekijöitä, jotka kehittävät Sisäiseen käyttöön
tarkoitettua appia Sinulle mukautetusti ja tämän vuoksi heidän on käytettävä tällaista Sisäiseen
käyttöön tarkoitettua appia tai Korttia), jakelijoille, toimittajille, jälleenmyyjille, Käyttäjille tai yleisön
jäsenille millään tavalla. Et myöskään saa isännöidä Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appeja
paikoissa, joihin pääsevät muut kuin Valtuutetut kehittäjäsi, Työntekijäsi ja Sallitut käyttäjäsi
(esimerkiksi ei julkisella verkkosivustolla, arkistossa, tiedostojen isännöintipalvelussa jne.), ja Sinun on
toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen estämiseksi, että kukaan muu kuin mainitut osapuolet
voisivat ladata Sisäiseen käyttöön tarkoitetut appisi ja käyttää niitä.
3.3
Ohjelman vaatimukset Sisäiseen käyttöön tarkoitetuille apeille, Kirjastoille ja Korteille
Minkä tahansa Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin iOS-tuotteelle, Apple Watchille tai Apple
TV:lle, joka jaetaan tämän Sopimuksen sallimalla tavalla, on kehitettävä Dokumentaation ja
Ohjelman vaatimuksien mukaisesti, ja niiden nykyiset versiot ovat saatavilla tässä Osassa 3.3.
Kirjastoihin ja Kortteihin sovelletaan samoja ehtoja:
Ohjelmointirajapinnat ja toiminnallisuus:
3.3.1 Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit voivat käyttää Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja
vain Applen kuvaamalla tavalla eivätkä ne saa käyttää tai kutsua yksityisiä ohjelmointirajapintoja.
3.3.2 Ellei seuraavassa kappaleessa toisin mainita, Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit eivät saa
ladata tai asentaa suoritettavaa koodia. Tulkittu koodi voidaan ladata Sisäiseen käyttöön tarkoitettuun
appiin, mutta vain niin kauan kuin koodi: (a) ei muuta Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin ensisijaista
tarkoitusta tarjoamalla toimintoja tai ominaisuuksia, jotka ovat ristiriidassa Sisäiseen käyttöön
tarkoitetun apin tarkoitetun käytön kanssa, (b) ei luo kauppaa tai myymälää muille koodeille tai apeille
ja (c) ei ohita käyttöjärjestelmän allekirjoitusta, sandboxia tai muita suojausominaisuuksia.
Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appi, joka on ohjelmoinnin oppimiseen tarkoitettu ohjelmointiympäristö,
voi ladata ja suorittaa suoritettavan koodin, kunhan seuraavat vaatimukset täyttyvät: (i) suoritettava
koodi saa viedä enintään 80 prosenttia Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin katselualueesta tai
näytöstä, ellei Dokumentaatiossa ole toisin sallittu, (ii) tällaisen Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin on
esitettävä Apissa kohtuullisen huomattava merkki käyttäjälle sen merkiksi, että käyttäjä on
ohjelmointiympäristössä, (iii) tällainen Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appi ei saa luoda kauppaa tai
myymälää toiselle koodille tai apille, ja (iv) tällaisen Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin lähdekoodin
on oltava kokonaan käyttäjän katseltavissa ja muokattavissa (esimerkiksi ladattuun koodiin ei voi
sisällyttää ennalta koottuja kirjastoja tai puitekehyksiä).
3.3.3
Esittelyn vastaanottajan käyttämä Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appi ei saa sallia minkäänlaista
kaupankäyntiä, luotonantoa tai ostoja, jotka voidaan tehdä kyseisen apin kautta, ellei Apple ole antanut
siihen kirjallista etukäteissuostumusta. Et voi myöskään veloittaa Sallittua yksiköltäsi tai miltään Esittelyn
vastaanottajilta, Työntekijöiltä tai Sallituilta käyttäjiltä mitään maksuja tällaisen Apin käytöstä. Sisäiseen
käyttöön tarkoitettu appi, jota Työntekijät ja Sallitut käyttäjät käyttävät, voi sallia kaupankäynnin,
luotonannon tai ostot, mutta vain sellaisten tuotteiden tai palvelujen myyntiin, joita käytetään tai
kulutetaan organisaatiossasi (esimerkiksi kahvila-appi voi sallia maksutapahtumat).
3.3.4 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appi voi lukea tietoja vain Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin
nimetystä säilöstä tai kirjoittaa tietoja vain kyseiseen säilöön laitteella, ellei Apple toisin määritä.

Yrityssopimus

Sivu 14

3.3.5 iOS-tuotteelle tehdyssä Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissa on oltava vähintään
samat ominaisuudet ja toiminnot, kun käyttäjä suorittaa sen yhteensopivuustilassa iPadilla
(esimerkiksi iPhone-apin, joka suoritetaan vastaavassa iPhonen kokoisessa ikkunassa iPadilla,
on toimittava olennaisilta osin samalla tavalla kuin jos se suoritettaisi iPhonessa; edellyttäen, että
tämä velvoite ei koske ominaisuuksia tai toimintoja, joita tietty laite ei tue, kuten
videontallennustoimintoa laitteessa, jossa ei ole kameraa). Lisäksi suostut siihen, että et häiritse
tai yritä häiritä Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi toimintaa yhteensopivuustilassa.
3.3.6 Voit käyttää Moniajopalveluita vain niiden tarkoitettuun käyttöön Dokumentaatiossa
kuvatulla tavalla.
Käyttöliittymä, tiedonkeruu, paikalliset lait ja yksityisyys:
3.3.7 Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien on noudatettava Käyttöliittymien ohjeita (HIG) ja
muuta Applen toimittamaa Dokumentaatiota. Suostut noudattamaan HIG-ohjeita kehittääksesi
asianmukaisen käyttöliittymän ja toimintoja Sisäiseen käyttöön tarkoitettuun appiisi, joka on
yhteensopiva Apple-tuotteiden suunnittelun kanssa (esimerkiksi kelloapissa pitäisi olla käyttöliittymä,
joka on suunniteltu nopeaan vuorovaikutukseen HIG:n watchOS-suunnitteluteemojen mukaisesti).
3.3.8 Jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi tallentaa tai tekee video-, mikrofoni-, näyttö-, tai
kameratallennuksia, jotka tallennetaan laitteelle tai lähetetään palvelimelle (esimerkiksi kuva,
valokuva, äänen tai puheen tallennus, tai muu tallenne) (yhteisnimikkeellä ”Tallenteet”),
käyttäjälle on näytettävä kohtuullisen huomiota herättävä ääni-, visuaalinen tai muu merkki
Tallenteen suorittamisesta osana Sisäiseen käyttöön tarkoitettua appia.
- Lisäksi kaikenlaisten tietojen, sisällön tai datan keräämisen, käsittelyn, ylläpidon, lähettämisen,
synkronoinnin, tallennuksen, siirtämisen, jakamisen, paljastamisen tai käyttämisen, jota tehdään
Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi tai sen yhteydessä, on noudatettava kaikkia
sovellettavia tietosuojalakeja ja -asetuksia sekä aiheeseen liittyviä Ohjelman vaatimuksia,
mukaan lukien mutta ei ainoastaan mahdolliset ilmoitus- tai suostumusvaatimukset.
3.3.9 Sinä ja Sisäiseen käyttöön tarkoitetut appisi (sekä kolmannet osapuolet, joiden kanssa
olet tehnyt sopimuksen mainosten näyttämisestä) ette saa kerätä tai käyttää käyttäjä- tai
laitetietoja ilman käyttäjän etukäteissuostumusta, olipa kyseiset tiedot saatu suoraan käyttäjältä
tai Apple-ohjelmiston, Apple-palveluiden tai Applen ohjelmistokehityspakettien kautta, ja silloinkin
vain sellaisen palvelun tai toiminnon tarjoamiseen, joka on välittömästi olennainen Sisäiseen
käyttöön tarkoitetun apin käyttämiselle, tai mainonnan näyttämiseen Osan 3.3.12 mukaisesti. Et
saa laajentaa tai muutoin muuttaa aiemmin kerättyjen käyttäjä- tai laitetietojen käyttöaluetta
hankkimatta etukäteen käyttäjän suostumusta tällaiseen laajennettuun tai muuten muutettuun
tiedonkeruuseen. Et saa käyttää analytiikkaohjelmistoa Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi
laitetietojen keräämiseen ja lähettämiseen kolmannelle osapuolelle. Edelleen, Sinä tai Sisäiseen
käyttöön tarkoitettu appisi ette saa käyttää mitään pysyvää, laitepohjaista tunnistetta tai mitään
siitä johdettua tietoa laitteen yksilölliseen tunnistamiseen.
3.3.10 Sinun on annettava käyttäjille selkeät ja täydelliset tiedot käyttäjä- tai laitetietojen keruusta,
käytöstä ja paljastamisesta, esimerkiksi kuvaus käyttäjä- ja laitetietojen käytöstä Sisäiseen käyttöön
tarkoitetussa apissasi. Lisäksi Sinun on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet suojataksesi tällaisia
tietoja kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä, paljastamiselta tai pääsyltä tietoihin. Jos käyttäjä
ei anna suostumustaan tai peruuttaa suostumuksensa hänen käyttäjä- tai laitetietojensa keräämiseen,
käyttämiseen tai paljastamiseen, Sinun (ja kaikkien kolmansien osapuolten, joiden kanssa Sinulla on
sopimus mainonnan näyttämisestä) on lopetettava kaikki tällainen käyttö pikaisesti. Sinun on
esitettävä Käyttäjille Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi tai muulla tavalla tietosuojakäytäntö,
jossa selitetään käyttäjä- tai laitetietojen kerääminen, käyttäminen, paljastaminen, jakaminen,
säilyttäminen ja poistaminen. Suostut ilmoittamaan käyttäjillesi sovellettavan lain mukaisesti, jos
tietoturvaloukkauksessa Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi kerätyt käyttäjätiedot vaarantuvat
(esimerkiksi lähetät sähköpostiviestin, jossa ilmoitat käyttäjillesi heidän käyttäjätietojensa tahattomasta
paljastumisesta tai väärinkäytöstä).
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3.3.11 Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien on noudatettava kaikkia sovellettavia rikos-, siviili- ja
lakimääräisiä lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien kaikkien niiden lainkäyttöalueiden lait ja määräykset,
joissa Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appejasi voidaan tarjota tai asettaa saataville. Lisäksi:
- Sinun ja Sisäisen käytön apin on noudatettava kaikkia sovellettavia yksityisyyden suojaa ja
tiedonkeruuta koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat mitä tahansa keruuta, käyttöä tai
käyttäjä- tai laitetietojen paljastamista (esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käyttäjän laitteen nimi ja
kaikki käyttäjään liittyvät asennetut apit);
- Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appeja ei saa suunnitella tai markkinoida häirintä-, loukkaus-,
roskapostitus-, vaanimis- tai uhkaamistarkoituksiin tai muulla tavoin rikkomaan muiden
henkilöiden laillisia oikeuksia (kuten yksityisyys- tai julkisuusoikeuksia);
- Sinä ja Sisäisen käytön apit ette saa suorittaa mitään toimintoja tai linkittää mihin tahansa sisältöön,
palveluihin tai tietoihin tai käyttää mitä tahansa robottia, hämähäkkiä, sivustohakua tai muuta
hakuappia tai -laitetta Applen tarjoamien ohjelmistojen, tietojen tai palveluiden raaputtamiseen,
kaivamiseen, hakemiseen, välimuistiin tallentamiseen, analysointiin tai indeksointiin tai sen
lisenssinantajille, tai hankkia (tai yrittää hankkia) tällaisia tietoja, lukuun ottamatta tietoja, jotka Apple
nimenomaisesti tarjoaa tai asettaa sinulle saataville tällaisten palvelujen yhteydessä. Suostut siihen,
että et kerää, levitä tai käytä tällaisia tietoja luvattomaan tarkoitukseen; ja
- Jos Sisäisen käytön appi on tarkoitettu ihmispotilaiden tutkimukseen tai käyttää HealthKitohjelmointirajapintoja kliinisiin terveydellisiin tarkoituksiin, joihin voi liittyä henkilötietoja
(esimerkiksi terveystietojen tallentaminen), suostut ilmoittamaan osallistujille heidän
henkilökohtaisista tunnistetiedoistaan aiottuihin käyttötarkoituksiin ja paljastamisiin osa tällaista
tutkimusta tai kliinistä terveystarkoitusta ja hankkimaan suostumus sellaisilta osallistujilta (tai
heidän huoltajiltaan), jotka käyttävät Sisäisen käytön appia tällaisiin tutkimuksiin tai kliinisiin
terveystarkoituksiin. Lisäksi Sinun on kiellettävä niitä kolmansia osapuolia, joille toimitat
mahdollisia tunnistamattomiksi tehtyjä tai koodattuja tietoja, tunnistamasta (tai yrittämästä
tunnistaa) osallistujia kyseisten tietojen perusteella ilman osallistujan suostumusta, ja suostut
edellyttämään, että kyseiset kolmannet osapuolet esittävät kyseisen rajoituksen myös muille
osapuolille, jotka vastaanottavat tällaisia tunnistamattomiksi tehtyjä tai koodattuja tietoja.
Mainostunnus ja -valinta; Mainosverkoston ohjelmointirajapinnat:
3.3.12 Sinä ja Sisäisen käytön apit (ja kaikki kolmannet osapuolet, joiden kanssa olet sopinut
mainonnan tarjoamisesta) voitte käyttää mainostunnistetta ja kaikkia mainostunnistimen avulla saatuja
tietoja, vain mainonnan toimittamiseen. Jos käyttäjä nollaa Mainostunnuksen, sitoudut olemaan
yhdistämättä, korreloimatta, linkittämällä tai muutoin yhdistämättä aikaisempaa Mainostunnistetta ja
muita johdettuja tietoja suoraan tai epäsuorasti nollatun Mainostunnisteen kanssa. Sisäisen käytön
apeissa, jotka on koottu mihin tahansa iOS- tai tvOS-versioon, joka tarjoaa pääsyn
mainostukiohjelmointirajapintoihin, suostut tarkistamaan käyttäjän mainosasetukset ennen mainosten
näyttämistä mainostunnistimen avulla ja sitoudut noudattamaan käyttäjän asetuksia mainosvalinnassa.
Lisäksi voit pyytää Mainosverkoston ohjelmointirajapintojen käyttöä appien mainostulostapahtumien
seuraamiseen. Jos Sinulle myönnetään lupa käyttää Mainosverkoston ohjelmointirajapintoja, suostut
siihen, että et käytä kyseisiä ohjelmointirajapintoja tai mitään Mainosverkoston ohjelmointirajapintojen
kautta saatuja tietoja muihin tarkoituksiin kuin mainosten validointitietojen vahvistamiseen osana
mainostulostapahtuma. Suostut siihen, että et yhdistä, korreloi, linkitä tai muulla tavoin liitä, suoraan tai
epäsuorasti, Mainosverkoston ohjelmointirajapintojen avulla tehdyistä mainosvalidoinneista saatuja
tietoja muihin tietoihin, joita Sinulla voi olla käyttäjästä. Apple pidättää oikeuden hylätä kaikki pyynnöt
käyttää Ad Network -ohjelmointirajapintoja oman harkintansa mukaan.
Sijainti ja Kartat; Käyttäjän suostumukset:
3.3.13 Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appeja, jotka käyttävät sijaintipohjaisia
ohjelmointirajapintoja (esimerkiksi Core Location, MapKit-ohjelmointirajapinta) tai jotka muulla
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tavoin tarjoavat sijaintipohjaisia palveluita, ei saa suunnitella tai markkinoida ajoneuvon
automaattiseen tai autonomiseen ohjaamiseen eikä hätätilanne- tai hengenpelastustarkoituksiin.
3.3.14 Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit, jotka tarjoavat sijaintipohjaisia palveluita tai toimintoja,
tai jotka muutoin hankkivat tai yrittävät hankkia käyttäjän sijainnin Apple-ohjelmiston tai Applepalveluiden käytön avulla, on ilmoitettava asiasta ja pyydettävä henkilön suostumusta ennen
hänen sijaintitietojensa keräämistä, siirtämistä tai muuta käyttämistä Sisäiseen käyttöön
tarkoitetussa apissa, ja silloinkin kyseisiä tietoja saa käyttää vain käyttäjän suostumuksen ja
tässä Sopimuksessa sallittujen ehtojen mukaisesti. Jos esimerkiksi käytät Sisäiseen käyttöön
tarkoitetussa apissasi sijaintivaihtoehtoa Aina käyttäjän sijaintitietojen jatkuvaan keräämiseen ja
käyttöön, Sinun on annettava selkeästi määritelty peruste ja käyttäjälle aiheutuvat edut, jotka
esitetään käyttäjälle suostumusta pyydettäessä.
3.3.15 Jos päätät tarjota omaa sijaintipohjaista palveluasi, dataa ja/tai tietoja yhdessä Apple
Kartat -palvelun kautta tarjottujen Apple-karttojen kanssa (esimerkiksi kerrostamalla luomasi reitin
tai kartan Apple-kartan päälle), olet yksin vastuussa sen varmistamisesta, että palvelusi, datasi
ja/tai tietosi ovat yhdenmukaisia käytettyjen Apple-karttojen kanssa. Niille Sisäiseen käyttöön
tarkoitetuille apeille, jotka käyttävät sijaintipohjaisia ohjelmointirajapintoja reaaliaikaiseen
navigointiin (mukaan lukien mutta ei ainoastaan vaiheittainen reittiohjaus ja muu reititys, joka
mahdollistetaan anturia käyttämällä), Sinulla on oltava käyttäjän lisenssisopimus, joka sisältää
seuraavan ilmoituksen: KÄYTÄT REAALIAIKAISTA REITTIOPASTUSAPPIA OMALLA
RISKILLÄSI. SIJAINTITIEDOT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE TARKKOJA.
3.3.16 Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit eivät saa poistaa käytöstä, ohittaa tai muulla tavoin
häiritä Applen toteuttamia järjestelmähälytyksiä, varoituksia, näyttöpaneeleja, suostumuspaneeleja
ja vastaavia elementtejä, mukaan lukien mutta ei ainoastaan ne, joiden tarkoituksena on ilmoittaa
käyttäjälle, että käyttäjän sijaintitietoja, osoitekirjan tietoja, kalenteri-, valokuva- ja äänitietoja ja/tai
muistutuksia kerätään, siirretään, ylläpidetään, käsitellään tai käytetään, tai joiden tarkoituksena on
hankkia suostumus tällaiseen käyttöön. Lisäksi, jos Sinulla on mahdollisuus lisätä kuvaus tällaisiin
hälytyksiin, varoituksiin ja näyttöpaneeleihin (esimerkiksi kameran ohjelmointirajapintojen
käyttötarkoitusmerkinnöissä olevat tiedot), tällaisen kuvauksen on oltava tarkka eikä se saa
vääristää käytön laajuutta. Jos suostumus evätään tai se peruutetaan, Sisäiseen käyttöön
tarkoitetut apit eivät saa kerätä, välittää, ylläpitää, käsitellä tai käyttää tällaisia tietoja tai suorittaa
muita toimintoja, joihin käyttäjän suostumus on evätty tai peruutettu.
3.3.17 Jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi (tai verkkosivustosi tai verkkoappisi) käyttää tai
pääsee MapKit-ohjelmointirajapintaan tai MapKit JS:ään laitteelta, jossa on iOS-versio 6 tai
uudempi, Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi (tai verkkosivustosi tai verkkoappisi) käyttää Apple
Kartat -palvelua ja pääsee siihen. Kaiken MapKit-ohjelmointirajapinnan, MapKit JS:n ja Apple
Kartat -palvelun käytön on oltava tämän Sopimuksen ehtojen (mukaan lukien Ohjelman
vaatimukset) ja Liitteen 5 (Lisäehdot Apple Kartat -palvelun käyttöön) mukaista.
Sisältö ja materiaalit:
3.3.18 Sinun on omistettava kokonaan kaikki Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi sisältämät
alkuperäistallennukset ja musiikkisävellykset tai niiden on oltava lisensoituja Sinulle täysin
maksetulta pohjalta ja tavalla, joka ei edellytä Applelta maksujen, rojaltien ja/tai summien
maksamista Sinulle tai kolmansille osapuolille. Lisäksi jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettua appia
käytetään Yhdysvaltain ulkopuolella, kaikki YouTubeen sisältyvät master-äänitteet ja sävellykset,
joita Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi on, (a) eivät saa kuulua minkään mekaanisen tai
esiintymis-/viestintäoikeuksien kerääjä- tai lisensointiorganisaation ohjelmistoon nyt tai
tulevaisuudessa, ja (b) jos se on lisensoitu, sen on oltava Kunkin sovellettavan tekijänoikeuksien
omistajan lisensoima vain Sinulle sisäiseen käyttöön.
3.3.19 Jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appi sisältää mitään muuta sisältöä, Sinun on joko
omistettava kaikki tällainen sisältö tai Sinulla on oltava sisällönomistajan lupa käyttää sitä omassa
Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi.
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3.3.20 Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit eivät saa sisältää minkäänlaista sisältöä tai materiaalia
(tekstiä, grafiikkaa, kuvia, valokuvia jne.), jotka Applen kohtuullisella arvostelulla voidaan pitää
haitallisena tai sopimattomana, esimerkiksi materiaaleja, joita voidaan pitää rivoina,
pornografisina tai kunnianloukkauksina.
3.3.21 Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit eivät saa sisältää haittaohjelmia, haitallisia tai
haitallisia koodeja, ohjelmia tai muita sisäisiä komponentteja (esimerkiksi tietokoneviruksia,
troijalaisia hevosia, "takaovia"), jotka voivat vahingoittaa, tuhota tai vaikuttaa haitallisesti Appleohjelmistoon, Palvelut, Applen tuotemerkin tuotteet tai muut ohjelmistot, laiteohjelmistot,
laitteistot, tiedot, järjestelmät, palvelut tai verkot.
3.3.22 Jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi sisältää FOSS-ohjelmistoja, suostut
noudattamaan kaikkia sovellettavia FOSS-lisensointiehtoja. Suostut myös siihen, että et käytä
mitään FOSS-ohjelmistoja Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi kehityksessä tavalla, joka
aiheuttaisi sen, että Apple-ohjelmiston muut kuin FOSS-osat olisivat velvollisia noudattamaan
FOSS-lisensointiehtoja tai -velvoitteita.
3.3.23 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi voi sisältää kampanjan arvontaan tai kilpailuun
liittyviä toimintoja edellyttäen, että olet ainoa kampanjan sponsori ja että Sinä ja Sisäiseen
käyttöön tarkoitettu appisi noudatatte kaikkia sovellettavia lakeja ja täytätte kaikki
rekisteröintivaatimukset maassa tai alueella, jossa teet tällainen apin saataville ja kampanja on
avoin. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa kaikista kampanjoista ja kaikista palkinnoista, ja
sitoudut myös ilmoittamaan jokaisen kampanjan sitovissa virallisissa säännöissä selvästi, että
Apple ei ole kampanjan sponsori tai vastuussa kampanjan toteuttamisesta.
3.3.24 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi voi sisältää suoran linkin verkkosivustojesi sivulle,
jossa annat käyttäjälle mahdollisuuden tehdä hyväntekeväisyyslahjoituksen, edellyttäen, että
noudatat kaikkia sovellettavia lakeja (joihin voi kuulua tositteen antaminen) ja täytät kaikki
sovellettavat lainsäädäntö- tai rekisteröintivaatimukset maassa tai alueella, jossa mahdollistat
lahjoituksen tekemisen. Suostut myös ilmoittamaan selvästi, että Apple ei ole varainhankkija.
MFi-lisävarusteet:
3.3.25 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi voi olla yhteydessä, viestiä tai muulla tavoin toimia
yhdessä Mfi-lisävarusteen kanssa tai ohjata sitä (yllä määritellyllä tavalla) langattoman siirron tai
Applen Lightning-kaapelin tai 30-nastaisen liittimen kautta vain, jos (i) kyseinen MFi-lisävaruste
on lisensoitu MFi-ohjelman kautta sillä hetkellä, jolloin lähetät Sisäiseen käyttöön tarkoitetun
appisi ensimmäisen kerran, (ii) MFi-lisenssinhaltija on lisännyt Sisäiseen käyttöön tarkoitetun
appisi MFi-lisävarusteidensa yhteentoimivuuden hyväksyttyyn luetteloon ja (iii) MFilisenssinhaltija on saanut MFi-ohjelmalta hyväksynnän tällaiseen lisäämiseen.
Lainsäädännön noudattaminen:
3.3.26 Noudatat kaikkia sovellettavia lainsäädännöllisiä vaatimuksia, mukaan lukien kaikkien sellaisten
lakien, määräyksien ja käytäntöjen noudattaminen, jotka liittyvät Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi
valmistukseen ja käyttöön Yhdysvalloissa tämän Sopimuksen mukaan, ja erityisesti Yhdysvaltain
elintarvike- ja lääkeviraston ("FDA") sekä muiden Yhdysvaltojen lainsäädäntöelimien, kuten FAA:n,
HHS:n, FTC:n ja FCC:n vaatimuksien noudattaminen, sekä kaikkien muiden sovellettavien
lainsäädäntöelinten lakien, määräyksien ja käytäntöjen noudattaminen maissa tai alueilla, joissa
Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi asetetaan saataville, esimerkiksi MHRA, CFDA. Hyväksyt kuitenkin,
että et hae lainsäädännöllisiä lupia tai tee ratkaisuja, joiden seurauksena Applen tuotteiden voitaisiin
katsoa olevan säänneltyjä tai jotka voisivat aiheuttaa Applelle velvoitteita tai rajoituksia. Vakuutat ja
takaat, että noudatat täysin kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja käytäntöjä, mukaan lukien mutta
eivät ainoastaan kaikki Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) lait, määräykset ja käytännöt,
jotka liittyvät omaan Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi käyttämiseen Yhdysvalloissa, sekä muissa
maissa ja muilla alueilla, joilla aiot asettaa Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi saataville tämän
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Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Vakuutat ja takaat myös, että aiot käyttää Sisäiseen käyttöön
tarkoitettua appia vain sille hyväksytylle käyttötarkoitukselle ja vain tiukasti noudattaen sovellettavia
lakisääteisiä vaatimuksia. Applen pyynnöstä suostut toimittamaan nopeasti kaikki tällaiset
selvitysasiakirjat. FDA:n tai muun sellaisen valtion elimen pyynnöstä, jonka on tarkistettava tai testattava
Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi osana oikeudellista tarkistusprosessia, voit toimittaa Sisäiseen
käyttöön tarkoitetun appisi tällaiselle yksikölle tarkistusta varten. Edelleen, suostut ilmoittamaan
viipymättä Applelle Osan 14.5 mukaisesti kaikista valituksista tai valitusuhkista, jotka koskevat Sisäiseen
käyttöön tarkoitettua appiasi kaikkiin tällaisiin sääntelyvaatimuksiin liittyen.
Matkapuhelinverkko:
3.3.27 Jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appi vaatii tai sillä on pääsy matkapuhelinverkkoon,
sitten lisäksi sellainen Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appi:
- noudattaa Applen parhaita käytäntöjä ja muita ohjeita siitä, miten Sisäiseen käyttöön
tarkoitettujen appien tulisi päästä matkapuhelinverkkoon ja käyttää sitä; ja
- Applen perustellun arvion mukaan on käyttämättä liikaa tai kuormittamatta liiallisesti verkon
kapasiteettia tai kaistanleveyttä.
3.3.28 Koska jotkut mobiiliverkko-operaattorit saattavat estää tai rajoittaa Voice over Internet
Protocol (VoIP) -toiminnon käyttöä verkossaan kuten VoIP-puhelujen soittamista
matkapuhelinverkon kautta, ja myös asettaa lisämaksuja tai muita veloituksia VoIP-toiminnon
käyttämiselle, suostut ilmoittamaan Työntekijöillesi ja/tai Sallituille käyttäjillesi, ennen käyttöä, että
heidän on tarkistettava operaattorinsa sopimusehdot. Lisäksi, jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu
appisi sallii tällaisten osapuolten lähettää tekstiviestejä tai soittaa matkapuhelinpuheluja, Sinun on
ilmoitettava tällaisille käyttäjille ennen kyseisen toiminnon käyttöä, että tällaiseen käyttöön
voidaan soveltaa tavanomaisia tekstiviestimaksuja tai muita operaattorimaksuja.
Applen push-ilmoituspalvelu tai paikalliset ilmoitukset:
3.3.29 Kaiken Applen push-ilmoituspalvelun tai paikallisten ilmoituksien kautta tapahtuvan Pushilmoituksien käytön on oltava tämän Sopimuksen ehtojen (mukaan lukien Ohjelman vaatimukset)
ja Liitteen 1 (Applen push-ilmoituspalvelun tai paikallisten ilmoituksien lisäehdot) mukaista.
Mobiililaitteiden hallinta- ja määritysprofiilit:
3.3.30 Kaiken MDM:n ja Määritysprofiilien käytön on oltava tämän Sopimuksen ehtojen (mukaan
lukien Ohjelman vaatimukset) ja Liitteen 2 (Lisäehdot käyttöoikeuden MDM:n ja Määritysprofiilien
käytölle) mukaista. MDM:n ja Määritysprofiilien käyttö tämän Sopimuksen mukaisesti on
tarkoitettu vain kaupallisille yrityksille (kuten liike-elämän organisaatiot, oppilaitokset tai valtion
virastot) eikä kuluttaja- tai henkilökohtaiseen käyttöön (ellei Apple toisin nimenomaan kirjallisesti
salli). Sinun on annettava apin näytöllä tai muun ilmoitusmekanismin kautta selkeä ilmoitus siitä,
mitä käyttäjätietoja kerätään ja miten niitä käytetään, ennen kuin käyttäjä voi käyttää
Määritysprofiilia. Et saa jakaa tai myydä Määritysprofiilin kautta saatuja käyttäjätietoja mainontaalustoille, tiedonvälittäjille tai tietojen jälleenmyyjille. Lisäksi et saa ohittaa Määritysprofiilin tai
minkään muun Määritysprofiilin mekanismin suostumuspaneelia.
iCloud:
3.3.31 Kaiken iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen ja CloudKit-ohjelmointirajapintojen käytön
sekä tämän Sopimuksen, nojalla tapahtuvan iCloud-palvelun käyttösi on oltava tämän
Sopimuksen ehtojen (mukaan lukien Ohjelman vaatimukset) ja Liitteen 3 (iCloudin käyttöä
koskevat lisäehdot) mukaista.
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Wallet:
3.3.32 Korttien kehityksen sekä Korttityypin tunnuksen ja Walletin tähän Sopimukseen
perustuvan käytön on oltava tämän Sopimuksen ehtojen (mukaan lukien Ohjelman vaatimukset)
ja Liitteen 4 (Korttien lisäehdot) mukaista.
Lisäpalvelut tai Käyttäjän julkaisua edeltävän ohjelmiston käyttö:
3.3.33 Aika ajoin Apple voi tarjota Sinulle pääsyn lisäpalveluihin tai julkaisua edeltäviin Appleohjelmistoihin käytettäväksesi Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien yhteydessä tai käyttäjän
ominaisuudessa arviointitarkoituksia varten. Joihinkin näistä voidaan soveltaa erillisiä ehtoja
tämän Sopimuksen lisäksi, jolloin käyttösi on myös näiden ehtojen alaista. Tällaiset palvelut tai
ohjelmisto eivät välttämättä ole saatavana kaikilla kielillä tai kaikissa maissa, ja Apple ei väitä,
että ne olisivat sopivia tai käytettävissä tietyssä paikassa. Siltä osin kuin päätät käyttää tällaisia
palveluita tai ohjelmistoa, teet sen omasta aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien sovellettavien
lakien noudattamisesta, mukaan lukien sovellettavat paikalliset lait. Siltä osin kuin tällainen
ohjelmisto sisältää Applen FaceTime- tai Viestit-ominaisuuden, tiedostat ja hyväksyt, että kun
käytät näitä ominaisuuksia, Apple voi käyttää ja ylläpitää Valtuutettuihin testausyksiköihisi liittyviä
puhelinnumeroita ja laitetunnisteita sekä antamiasi sähköpostiosoitteita ja/tai antamiasi Apple ID
-tietoja tällaisten ohjelmistojen ja ominaisuuksien tarjoamiseksi ja parantamiseksi. Tiettyjä
palveluita, joita Sinulle tarjotaan saataville Apple-ohjelmiston kautta, voivat tarjota kolmannet
osapuolet. Ymmärrät, että Apple ei ole vastuussa Sinulle tai muille henkilöille (mukaan lukien
Käyttäjät) mistään kolmannen osapuolen palveluista tai mistään Applen palveluista. Apple ja sen
lisenssinantajat pidättävät oikeuden muuttaa, keskeyttää, poistaa tai estää pääsyn palveluihin
milloin tahansa. Missään tapauksessa Apple ei ole vastuussa tällaisten palveluiden
poistamisesta tai pääsyn estämisestä. Lisäksi, kun kyseinen ohjelmisto tai palvelut julkaistaan
kaupallisesti, tai Applen pyynnöstä jo sitä aiemmin, suostut lopettamaan sinulle tämän
Sopimuksen nojalla arviointitarkoituksiin toimitetun julkaisua edeltävän Apple-ohjelmiston tai
Palveluiden kaiken käytön.
3.3.34 Jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi käyttää Google Safe Browsing -palvelua Appleohjelmiston kautta, kyseistä käyttöä koskevat Googlen palveluehdot, jotka löytyvät osoitteesta:
https://developers.google.com/safe-browsing/terms. Jos et hyväksy tällaisia palveluehtoja, et saa
käyttää Google Safe Browsing -palvelua Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi, ja tiedostat ja
hyväksyt, että tällainen käyttö merkitsee tällaisten palveluehtojen hyväksymistäsi.
3.3.35 Jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi käyttää käyttäjän Osoitekirjan tietoja Address
Book -ohjelmointirajapinnan kautta, sinun on ilmoitettava asiasta käyttäjälle ja pyydettävä hänen
suostumuksensa, ennen kuin Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi pääsee hänen Osoitekirjansa
tietoihin tai käyttää niitä. Edelleen, Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ei välttämättä tarjoa
automaattista mekanismia, joka siirtää vain käyttäjän Osoitekirjan Facebook-tieto-osiot käyttäjän
laitteen ulkopuolella olevaan sijaintiin. Selkeyden vuoksi tämä ei estä käyttäjän koko osoitekirjan
automaattista siirtämistä kokonaisuudessaan, kunhan käyttäjän ilmoitus- ja
suostumusvaatimukset on täytetty. eikä se kiellä sitä, että käyttäjät voivat siirtää minkä tahansa
osan osoitekirjan tiedoistaan manuaalisesti (esimerkiksi leikkaamalla ja liittämällä) tai sallimalla
heidän yksitellen valitse tietyt tiedot siirrettävät tuotteet.
Laajennukset:
3.3.36 Sisäisen käytön appien, jotka sisältävät laajennuksia sisäisen käytön appipakettiin, on
tarjottava vain laajennusten lisäksi joitain toimintoja (esimerkiksi Ohjenäytöt, lisäasetukset), ellei
sisäisen käytön apissasi ole WatchKit-laajennusta. Lisäksi:
- Laajennukset (lukuun ottamatta WatchKit-laajennuksia) eivät saa laajennusnäkymässään
sisältää mainontaa, tuotemarkkinointia, suoramarkkinointia tai apin sisäisiä ostotarjouksia;

Yrityssopimus

Sivu 20

- Laajennukset eivät saa peittää iOS-tuotteen tai Apple TV:n koko näyttöä tai uudelleenohjata,
estää tai puuttua julkistamattomalla tai odottamattomalla tavalla käyttäjän käyttämään toisen
kehittäjän appia tai mitä tahansa Applen toimittamaa toimintoa tai palvelua;
- Laajennukset voivat toimia vain Applen määrittämillä iOS-, watchOS-, iPadOS- tai tvOS-alueilla
Dokumentaatiossa esitetyllä tavalla;
- Näppäimistötoimintoja tarjoavien laajennusten on kyettävä toimimaan riippumatta
verkkoyhteydestä, ja niiden on sisällettävä Unicode-merkkejä (vrt. vain kuvalliset kuvat);
- Tällaisen laajennuksen tekemästä painalluksen kirjaamisesta lokiin on ilmoitettava selkeästi
käyttäjälle ennen kuin tällaiset tiedot lähetetään iOS-tuotteesta, ja huolimatta mistään muusta
Osassa 3.3.9 mainitusta, tällaisia tietoja voidaan käyttää vain Sisäiseen käyttöön tarkoitetun
appisi näppäimistön toimintojen tarjoamiseen tai parantamiseen (esimerkiksi ei mainonnan
näyttämiseen);
- Kaikesta laajennuksen suorittamasta viestien suodattamisesta on ilmoitettava selvästi
käyttäjälle, ja huolimatta mistään muusta Osassa 3.3.9 mainitusta, kaikkia tekstiviesti- tai
multimediaviestitietoja (olipa ne saatu viestien suodatuslaajennuksen kautta tai iOS:n
lähettämänä viestilaajennusta vastaavalle palvelimelle) voidaan käyttää vain käyttäjän
viestikokemuksen tarjoamiseen tai parantamiseen vähentämällä roskapostin tai tuntemattomista
lähteistä tulevien viestien määrää, eikä niitä saa käyttää mainonnan näyttämiseen tai mihinkään
muihin tarkoituksiin. Lisäksi laajennuksen sisällä saatuja käyttäjän tekstiviesti- tai
multimediaviestitietoja ei saa viedä laajennuksen määrätyltä säilöalueelta millään tavalla; ja
- Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ei saa automatisoida laajennusten asentamista tai muuten
aiheuttaa laajennusten asentamista ilman käyttäjän tietämystä, ja Sinun on määritettävä
käyttäjälle tarkasti laajennuksen tarkoitus ja toiminnot.
HealthKit-ohjelmointirajapinnat ja Motion & Fitness -ohjelmointirajapinnat:
3.3.37 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ei saa käyttää HealthKit-ohjelmointirajapintoja tai
Motion & Fitness -ohjelmointirajapintoja, ellei se ole ensisijaisesti suunniteltu tarjoamaan
terveyteen, liikkumiseen ja/tai kuntoiluun liittyviä palveluita ja tällainen käyttö käy selvästi ilmi
markkinointitekstistäsi ja käyttöliittymästäsi. Lisäksi:
- Huolimatta mistään päinvastaisesta Osassa 3.3.9 mainitusta, Sinä ja Sisäiseen käyttöön
tarkoitettu appisi ette saa käyttää HealthKit- tai Motion & Fitness -ohjelmointirajapintoja tai mitään
HealthKit- tai Motion & Fitness -ohjelmointirajapintojen kautta saatuja tietoja muihin tarkoituksiin
kuin terveyteen, liikkumiseen ja/tai kuntoiluun liittyvien palveluiden tarjoamiseen Sisäiseen
käyttöön tarkoitetun appisi yhteydessä (esimerkiksi ei mainonnan näyttämiseen);
- Et saa käyttää HealthKit- tai Motion & Fitness -ohjelmointirajapintoja tai mitään HealthKit- tai
Motion & Fitness -ohjelmointirajapintojen kautta saatuja tietoja Käyttäjän terveyteen, liikkumiseen
ja/tai kuntoiluun liittyvien tietojen paljastamiseen tai toimittamiseen kolmannelle osapuolelle ilman
Käyttäjän nimenomaista ennakkosuostumusta ja silloinkin vain siihen tarkoitukseen, että kolmas
osapuoli voi tarjota terveyteen, liikkumiseen ja/tai kuntoiluun liittyviä palveluita tässä sallitulla
tavalla. Et saa esimerkiksi jakaa tai myydä Käyttäjän terveystietoja, jotka on kerätty HealthKitohjelmointirajapintojen tai Motion & Fitness -ohjelmointirajapintojen kautta, mainonta-alustoille,
tiedonvälittäjille tai jälleenmyyjille. Selkeyden vuoksi voit antaa Käyttäjille mahdollisuuden antaa
suostumuksensa tietojensa jakamiseen kolmansien osapuolten kanssa lääketieteellistä
tutkimusta varten; ja
- Suostut paljastamaan selkeästi Käyttäjille, miten Sinä ja Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi
käytätte heidän terveyttään, liikkumistaan ja/tai kuntoaan koskevia tietoja, ja käyttämään niitä vain
Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella ja tässä nimenomaisesti sallitulla tavalla.
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3.3.8. Varatut
HomeKit-ohjelmointirajapinnat:
3.3.39 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ei saa käyttää HomeKit-ohjelmointirajapintoja, ellei
sitä ole ensisijaisesti suunniteltu tarjoamaan kodin määritys- tai automatisointipalveluita
(esimerkiksi valojen laittaminen päälle, autotallin oven avaaminen) lisensoiduille HomeKitlisätarvikkeille ja kun tällainen käyttö käy selvästi ilmi markkinointitekstistäsi ja käyttöliittymästäsi.
Suostut siihen, että et käytä HomeKit-ohjelmointirajapintoja mihinkään muihin tarkoituksiin kuin
lisensoidun HomeKit-lisätarvikkeen liitäntään, kommunikaatioon, yhteentoimivuuteen tai muuhun
ohjaamiseen tai HomeKit-tietokannan käyttämiseen, ja silloinkin vain kodin määritys- tai
automatisointitarkoituksiin Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi yhteydessä. Lisäksi:
- Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi voi käyttää HomeKit-ohjelmointirajapinnoista ja/tai
HomeKit-tietokannasta saatuja tietoja vain yhteensopivan Applen tuotteen kanssa eikä se saa
viedä, etäkäyttää tai siirtää tällaisia tietoja tuotteesta (esimerkiksi lukituksen salasanaa ei voi
lähettää Käyttäjän laitteesta ja tallentaa ulkoiseen muuhun kuin Apple-tietokantaan), ellei toisin
ole nimenomaisesti sallittu Dokumentaatiossa; ja
- Huolimatta mistään päinvastaisesta Osassa 3.3.9 mainitusta, Sinä ja Sisäiseen käyttöön
tarkoitettu appisi ette saa käyttää HomeKit-ohjelmointirajapintoja tai mitään tietoja, jotka on saatu
HomeKit-ohjelmointirajapintojen tai HomeKit-tietokannan kautta, mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin kodin määritys- tai automaatiopalvelujen tarjoamiseen tai parantamiseen
Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi yhteydessä (esimerkiksi ei mainonnan näyttämiseen).
Network Extension -kehys:
3.3.40 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ei saa käyttää Network Extension -kehystä, ellei
Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ole ensisijaisesti suunniteltu tarjoamaan verkkoominaisuuksia ja olet saanut Applelta oikeutuksen tällaiseen käyttöön. Jos saat tällaisen
oikeutuksen, hyväksyt seuraavat ehdot:
- Suostut paljastamaan selkeästi Käyttäjille, miten Sinä ja Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi
käytätte heidän verkkotietojaan, ja tarvittaessa suodatatte heidän verkkotietojaan, ja suostut
käyttämään niitä vain Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella ja tässä nimenomaisesti sallitulla
tavalla;
- Suostut tallentamaan ja siirtämään verkkotietoja tai Käyttäjiltä saatuja tietoja turvallisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla;
- Suostut olemaan siirtämättä Käyttäjän verkkotietoja tai muita tietoja paljastamattomien,
sopimattomien tai harhaanjohtavien prosessien avulla, esimerkiksi suostut olemaan
suodattamatta niitä verkkosivuston kautta saadaksesi mainostuloja tai huijaamaan
verkkosivustoa;
- Suostut olemaan käyttämättä mitään verkkotietoja tai muita Käyttäjien tietoja Käyttäjän
asetusten ohittamiseen tai korvaamiseen, esimerkiksi et saa seurata Käyttäjän WiFi-verkon
käyttöä sijainnin määrittämiseksi, jos hän on poistanut sijaintipalvelut käytöstä Sisäiseen käyttöön
tarkoitetussa apissasi; ja
- Huolimatta siitä, mitä Osassa 3.3.9 on sanottu, Sinä ja Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ette
saa käyttää Network Extension -kehystä tai Network Extension -kehyksen kautta saatua dataa tai
tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin verkkotoimintojen tarjoamiseen Sisäiseen käyttöön
tarkoitetun appisi yhteydessä (esimerkiksi et saa käyttää käyttäjän Internet-liikennettä mainonnan
näyttämiseen tai muulla tavoin käyttäjäprofiilien rakentamiseen mainontaa varten).
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Apple pidättää oikeuden olla antamatta Sinulle oikeutta käyttää Network Extension -kehystä
oman harkintansa mukaan ja peruuttaa tällaisen oikeuden milloin tahansa. Lisäksi, jos haluat
käyttää Access WiFi Information -ohjelmointirajapintoja (jotka tarjoavat WiFi-verkon, johon laite
on yhdistetty), Sinun on pyydettävä Applelta oikeus tällaiseen käyttöön, ja huolimatta siitä, mitä
Osassa 3.3.9 on sanottu, voit käyttää tällaisia ohjelmointirajapintoja vain sellaisen palvelun tai
toiminnon tuottamiseen, joka on suoraan merkityksellinen Sisäiseen käyttöön tarkoitetulle apille
(esimerkiksi ei mainonnan tarjoamiseen).
SiriKit:
3.3.41 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi voi rekisteröityä kohteeksi Applen määrittämien SiriKitverkkoalueiden käyttämistä varten, mutta vain, jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi on suunniteltu
antamaan käyttäjälle olennaisia vastauksia tai muulla tavoin suorittamaan käyttäjän pyynnön tai
sellaisen tarkoituksen sovellettavan SiriKit-verkkoalueen yhteydessä (esimerkiksi kyytien jakaminen),
jota Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi tukee ja jos tämä käyttö käy selvästi ilmi
markkinointitekstistäsi ja käyttöliittymästäsi. Lisäksi Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi voi vaikuttaa
toimintoihin SiriKitissä, mutta vain, jos nämä toiminnot ovat sidoksissa käyttäjän käyttäytymiseen tai
toimintaan Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi ja joihin voit antaa asiaankuuluvan vastauksen
käyttäjälle. Suostut olemaan lähettämättä vääriä tietoja SiriKitin kautta mistään tällaisesta käyttäjän
toiminnasta tai käyttäytymisestä tai häiritsemällä muuten SiriKitin tarjoamia ennusteita (esimerkiksi
SiriKitin lahjoitusten tulisi perustua todelliseen käyttäjän käyttäytymiseen).
3.3.42 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi voi käyttää SiriKitin kautta saatuja tietoja vain tuetuissa
Apple-tuotteissa eikä se saa viedä, etäkäyttää tai siirtää kyseisiä tietoja pois laitteelta lukuun ottamatta
laajuutta, joka on välttämätön olennaisten vastauksen tarjoamiseksi tai parantamiseksi käyttäjälle tai
käyttäjän pyynnön suorittamiseksi tai Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi yhteydessä. Huolimatta
mistään Osassa 3.3.9 mainitusta, Sinä ja Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ette saa käyttää
SiriKitiä tai mitään SiriKitin kautta saatuja tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin olennaisten
vastauksien tarjoamiseen käyttäjälle tai muulla tavoin käyttäjän pyynnön tai tarkoituksen
suorittamiseen SiriKit-verkkoalueen yhteydessä, Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi tukeman
tarkoituksen tai toiminnon suorittamiseksi ja/tai Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi käyttäjien
pyyntöihin reagointikyvyn parantamiseksi (esimerkiksi ei mainonnan näyttämiseen).
3.3.43 Jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi käyttää SiriKitiä mahdollistaakseen, että Apple
voi käsitellä äänitietoja, suostut paljastamaan selvästi käyttäjille, että Sinä ja Sisäiseen käyttöön
tarkoitettu appisi lähetätte heidän tallentamiaan äänitiedostoja Applelle puheentunnistusta,
käsittelyä ja/tai puhtaaksikirjoitusta varten ja että tällaisia äänitietoja voidaan käyttää Applen
tuotteiden ja palveluiden parantamiseen ja tarjoamiseen. Lisäksi suostut käyttämään sellaista
äänidataa ja tunnistettua tekstiä, joka voidaan palauttaa SiriKitiltä, vain Käyttäjän nimenomaisesti
suostumuksella ja tässä nimenomaisesti sallitulla tavalla.
Kertakirjautumisen ohjelmointirajapinta:
3.3.44 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ei saa päästä Kertakirjautumisen
ohjelmointirajapintaan tai käyttää sitä, ellet ole Monikanavaisen video-ohjelmoinnin jakelija
(MVPD) tai ellei Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ole ensisijaisesti suunniteltu tarjoamaan
tilauspohjaista video-ohjelmointia ja olet saanut Applelta oikeuden tai muulla tavoin saanut
Applen kirjallisen suostumuksen tehdä niin. Tällaisen käytön on oltava kertakirjautumisen
ohjelmointirajapinnan dokumentaation mukaista. Tiedostat, että Apple pidättää oikeuden olla
antamatta Sinulle tällaista oikeutta tai lupaa ja peruuttaa oikeuden tai luvan milloin tahansa oman
harkintansa mukaan.
Spotlight-kuvahakupalvelu:
3.3.45 Siltä osin kuin annat Applen spotlight-image-hakupalvelulle pääsyn mihin tahansa
toimialueeseesi, joka liittyy lisensoituihin apeihisi (”Liitetyt verkkotunnukset”), annat täten Applelle
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luvan indeksoida, kaapata, kopioida, lähettää ja/tai tai tallentaa välimuistiin Liitettyjen
verkkotunnusten sisältämän sisällön (”Lisensoitu sisältö”) tässä osassa mainittuja tarkoituksia
varten. Lisensoitua sisältöä pidetään tämän Sopimuksen nojalla Lisensoidun apin tietoina.
Myönnät täten Applelle lisenssin käyttää, valmistaa, tehdä, jäljentää, rajata ja/tai muokata
lisensoidun sisällön tiedostomuotoa, tarkkuutta ja ulkonäköä (tiedostokoon pienentämiseksi,
muuntamiseksi tuetuksi tiedostotyypiksi ja/tai tai pikkukuvien näyttämiseksi), ja julkisesti näyttää,
julkisesti suorittaa, integroida, sisällyttää ja jakaa Lisensoitua sisältöä Lisensoidun sisällön haun,
löytämisen ja Käyttäjille jakamisen parantamiseksi Applen Viestit-ominaisuudessa. Tämän
Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Apple-tuotteiden Käyttäjillä on lupa jatkaa sellaisen
Lisensoidun sisällön käyttämistä ja jakamista, jonka he ovat saaneet käyttämällä Apple-tuotteita
ennen päättymistä.
MusicKit:
3.3.46 Suostut olemaan kutsumatta MusicKit-ohjelmointirajapintoja tai käyttämään MusicKit
JS:ää (tai muuten yrittämättä hankkia tietoja MusicKit-ohjelmointirajapintojen tai MusicKit JS:n
kautta) tarkoituksiin, jotka eivät liity käyttäjiesi Apple Music -tilausten käytön helpottamiseen. Jos
käytät MusicKit-ohjelmointirajapintoja tai MusicKit JS:ää, Sinun on noudatettava Apple Music
Identity -ohjeita. Suostut olemaan vaatimatta maksua Apple Music -palvelun käytöstä tai
kaupallistamaan sitä epäsuorasti (esimerkiksi apin sisäinen osto, mainonta, käyttäjätietojen
pyytäminen) MusicKit-ohjelmointirajapintojen tai MusicKit JS:n avulla tai millään muulla tavalla.
Lisäksi:
- Jos päätät tarjota musiikin toistoa MusicKit-ohjelmointirajapintojen tai MusicKit JS:n kautta, koko
kappaleiden toisto on sallittava, ja käyttäjien on aloitettava toisto ja voitava navigoida toistossa
tavallisilla mediaohjaimilla, kuten "toisto", "tauko" ja "ohita", ja suostut olemaan vääristelemättä
näiden hallintalaitteiden toimintoja;
- Et saa, etkä saa sallia Käyttäjiesi, ladata, lähettää tai muokata mitään MusicKit-sisältöä eikä
MusicKit-sisältöä voida synkronoida muun sisällön kanssa, ellei Apple toisin salli
Dokumentaatiossa;
- Voit toistaa MusicKit-sisältöä vain MusicKit-ohjelmointirajapintojen tai MusicKit JS:n esityksen
mukaisesti ja vain Dokumentaatiossa sallitulla tavalla (esimerkiksi MusicKit-ohjelmointirajapinnan
albumitaidetta ja musiikkiin liittyvää tekstiä ei saa käyttää erillään musiikin toistosta tai
soittolistojen hallinnasta);
- Käyttäjien metatietoja (kuten soittolistoja ja suosikkeja) voidaan käyttää vain sellaisen palvelun
tai toiminnon tarjoamiseen, joka on selkeästi paljastettu Käyttäjille ja joka on suoraan
merkityksellinen Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi, verkkosivustosi tai verkkoappisi käytölle
Applen oman harkintansa mukaan määrittämällä tavalla; ja
- Voit käyttää MusicKit JS:ää vain erillisenä kirjastona Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi,
verkkosivustollasi tai verkkoapissasi ja vain Dokumentaatiossa sallitulla tavalla (esimerkiksi
sitoudut olemaan yhdistämättä MusicKit JS:ää mihinkään muuhun JavaScript-koodiin tai
lataamaan ja isännöimään sitä erikseen).
DeviceCheck-ohjelmointirajapinnat:
3.3.47 Jos käytät DeviceCheck-ohjelmointirajapintoja DeviceCheck-tietojen tallentamiseen,
Sinun on tarjottava asiakkaille yhteydenottomekanismi näiden arvojen palauttamiseksi
tarvittaessa (esimerkiksi kokeilutilauksen nollaaminen tai tietyn käytön valtuuttaminen uudelleen,
kun uusi käyttäjä hankkii laitteen). Et voi luottaa DeviceCheck-tietoihin vilpillisen toiminnan
ainoana tunnisteena ja sinun on käytettävä DeviceCheck-tietoja vain muiden tietojen tai datan
yhteydessä, esimerkiksi DeviceCheck-tiedot eivät voi olla ainoa tietopiste, koska laite on saatettu
siirtää tai myydä uudelleen. Apple pidättää oikeuden poistaa kaikki DeviceCheck-tiedot milloin
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tahansa oman harkintansa mukaan ja sinä suostut olemaan luottamatta mihinkään tällaiseen
dataan. Lisäksi suostut olemaan jakamatta Applelta saamiasi DeviceCheck-tunnuksia millekään
kolmannelle osapuolelle, lukuun ottamatta Palveluntarjoajaa, joka toimii puolestasi.
Kasvotiedot:
3.3.48 Jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi käyttää Kasvotietoja, Sinun on tehtävä niin vain
tarjotaksesi palvelua tai toimintoa, joka on suoraan olennainen Sisäiseen käyttöön tarkoitetun
apin käytölle ja suostut ilmoittamaan käyttäjillesi Kasvotietojen käyttötarkoituksista ja
paljastamisesta Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi sekä hankkimaan selkeän ja
yksiselitteisen suostumuksen tällaisilta käyttäjiltä ennen Kasvotietojen keräämistä. Huolimatta
mistään Osassa 3.3.9 mainitusta, Sinä tai Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi (tai kolmas
osapuoli, jonka kanssa olet solminut sopimuksen mainonnan näyttämisestä) ette saa käyttää
Kasvotietoja mainonnan näyttämiseen tai muihin asiaankuulumattomiin tarkoituksiin. Lisäksi:
- Et saa käyttää Kasvotietoja tavalla, joka rikkoo käyttäjiesi (tai kolmansien osapuolten) laillisia
oikeuksia, tai tarjota laitonta, epäoikeudenmukaista, harhaanjohtavaa, vilpillistä, sopimatonta,
hyväksikäyttävää tai epämiellyttävää käyttökokemusta ja vain Dokumentaation mukaisesti;
- Et saa käyttää Kasvotietoja todennukseen, mainontaan tai markkinointitarkoituksiin tai muutoin
Käyttäjille kohdistamiseen samalla tavalla;
- Et saa käyttää Kasvotietoja käyttäjäprofiilin luomiseen tai muutoin yrittää, helpottaa tai
kannustaa kolmansia osapuolia tunnistamaan tuntemattomia käyttäjiä tai rekonstruoimaan
käyttäjäprofiileja Kasvotietojen perusteella;
- Suostut olemaan siirtämättä, jakamatta, myymättä tai muuten toimittamatta Kasvotietoja
mainonta-alustoille, analytiikkapalvelujen tarjoajille, tiedonvälittäjille, tietojen jälleenmyyjille tai
muille vastaaville osapuolille ja
- Kasvotietoja ei saa jakaa tai siirtää käyttäjän laitteesta, ellet ole saanut selvää ja näkyvää
suostumusta siirtoon ja Kasvotietoja käytetään vain tietyn palvelun tai toiminnon suorittamiseen
Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi (esimerkiksi kasvoverkkoa käytetään käyttäjän kuvan
näyttämiseen Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissa) ja vain näiden ehtojen ja Dokumentaation
mukaisesti. Suostut vaatimaan, että palveluntarjoajasi käyttävät Kasvotietoja vain rajoitetusti
käyttäjän suostumuksella ja vain näiden ehtojen mukaisesti.
ClassKit-ohjelmointirajapinnat:
3.3.49 Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ei saa sisältää ClassKit-ohjelmointirajapintoja, ellei
sitä ole suunniteltu erityisesti tarjoamaan koulutuspalveluja ja tämä käyttötarkoitus käy selvästi
ilmi markkinointitekstistäsi ja käyttöliittymästäsi. Suostut siihen, että et lähetä vääriä tai
epätarkkoja tietoja ClassKit-ohjelmointirajapintojen kautta tai yritä määritellä uudelleen
määritettyjä tietoluokkia ClassKit-ohjelmointirajapintojen kautta lähetetyille tiedoille (esimerkiksi
opiskelijoiden sijaintitiedot eivät ole tuettuja tietotyyppejä, eikä niitä tule lähettää).
ShazamKit:
3.3.50 ShazamKit-ohjelmointirajapintojen kaiken käytön on oltava tämän Sopimuksen ehtojen
(mukaan lukien Apple Music Identity -ohjeet ja Ohjelmavaatimukset) ja Dokumentaation
mukaista. Jos päätät näyttää ShazamKit-sisältöä, joka vastaa Apple Musicissa saatavilla olevia
kappaleita, sinun on annettava linkki Apple Musicin vastaavaan sisältöön Apple Music Identity
Guidelines -ohjeiden mukaisesti. Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti sallittuja tietoja, suostut
siihen, että et millään tavalla kopioi, muokkaa, käännä, julkaise tai esitä julkisesti ShazamKitsisältöä tai luo niistä johdannaisteoksia. Et myöskään saa käyttää tai verrata ShazamKitohjelmointirajapintojen toimittamia tietoja toisen äänentunnistuspalvelun parantamiseen tai
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luomiseen. ShazamKit-ohjelmointirajapintoja käyttäviä sisäisen käytön appeja ei saa suunnitella
tai markkinoida vaatimustenmukaisuuden tarkoituksiin (esimerkiksi musiikin lisensointi ja
rojaltitarkastus).

4.

Muutokset Ohjelmavaatimuksiin tai ehtoihin

Apple voi muuttaa Ohjelmavaatimuksia tai tämän Sopimuksen ehtoja milloin tahansa. Uusia tai
muokattuja Ohjelmavaatimuksia ei sovelleta taannehtivasti jo käytössä oleviin Sisäiseen käyttöön
tarkoitettuihin appeihin. Jotta voit jatkaa Applen ohjelmiston tai minkään palveluiden käyttöä,
sinun on hyväksyttävä tämän Sopimuksen uudet Ohjelmavaatimukset ja/tai uudet ehdot. Jos et
hyväksy uusia Ohjelmavaatimuksia tai uusia ehtoja, Apple keskeyttää tai lopettaa Applen
ohjelmiston ja mahdollisten palveluiden käyttösi. Hyväksyt, että tällaisten uusien Sopimusehtojen
tai Ohjelman vaatimuksien hyväksymisesi voidaan allekirjoittaa sähköisesti, mukaan lukien ilman
rajoitusta se, että valitset ruudun tai napsautat Hyväksy-painiketta tai vastaavaa painiketta.
Mikään tässä Osassa mainittu ei vaikuta Applen Osan 5 (Apple-varmenteet; Peruutus)
mukaisiin oikeuksiin.

5.

Apple-varmenteet; Peruutus

5.1
Varmennevaatimukset
Kaikki Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit on allekirjoitettava Apple-varmenteella, jotta ne voidaan
asentaa Valtuutettuihin testausyksiköihin tai Käyttöönottolaitteisiin. Vastaavasti kaikki Kortit on
allekirjoitettava Korttityypin tunnuksella, jotta Wallet tunnistaa ja hyväksyy ne, ja Sivustoille on
käytettävä Verkkosivuston tunnusta Safarin Push-ilmoitusten lähettämiseen sellaisten käyttäjien
macOS-pöytäkoneisiin, jotka ovat halunneet vastaanottaa tällaisia Ilmoituksia Safarista macOSkäyttöjärjestelmässä. Lisäksi Apple voi tarjota sinulle varmenteita käytettäväksi MDM:n ja muiden
Apple-palveluiden kanssa. Voit myös hankkia muita Apple-varmenteita ja avaimia muihin
tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä asiakirjassa ja Dokumentaatiossa.
Tässä yhteydessä vakuutat ja takaat Applelle, että:
(a) Et ryhdy toimiin häiritäksesi Applen myöntämien digitaalisten varmenteiden tai
Hankintaprofiilien normaalia toimintaa;
(b) Olet yksin vastuussa luvattoman henkilön tai organisaation pääsyn estämisestä
Hankintaprofiileihin, Apple-varmenteisiin ja vastaaviin yksityisiin avaimiin, ja yrität parhaasi
mukaan suojata Apple-sertifikaatit, avaimet ja Hankintaprofiilit vaarantumiselta;
(c) Suostut ilmoittamaan välittömästi kirjallisesti Applelle, jos Sinulla on syytä epäillä, että jokin
Hankintaprofiileistasi, Apple-varmenteistasi tai avaimistasi on vaarantunut;
(d) Et toimita tai siirrä tämän Ohjelman mukaisesti toimitettuja Apple-varmenteita tai
Hankintaprofiileja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta sopimustyöntekijöitä, jotka kehittävät
Sinulle Sisäiseen käyttöön tarkoitettua appia, Korttia tai Sivustoa tämän Sopimuksen ehtojen
mukaisesti ja vain siinä rajoitetussa määrin, jonka Apple nimenomaisesti sallii Dokumentaatiossa
tai tässä Sopimuksessa;
(e) Et käytä Apple-varmenteitasi (kehitys- tai käyttöönottovarmenteita) allekirjoittamaan mitään
muuta kuin Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appejasi, Korttejasi tai Sivustojasi;
(f) Käytät Hankintaprofiileja vain Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien yhteydessä, etkä
minkään muiden ohjelmien tai appien kanssa;
(g) Käytät MDM-varmennettasi, MDM-allekirjoitusvarmennettasi tai muita Applen tarjoamia
varmenteita vain MDM:n yhteydessä, kuten tässä nimenomaisesti sallitaan; ja
(h) Käytät Apple-varmenteita yksinomaan Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien
allekirjoittamiseen testausta ja sisäistä käyttöönottoa varten yrityksessäsi, organisaatiossasi tai
oppilaitoksessasi tai Applen muuten sallimalla tavalla ja vain tämän Sopimuksen mukaisesti.
Sinä edelleen vakuuttaa Applelle, että voimassa olevat lisenssiehdot Sinun Sisäiseen käyttöön
tarkoitettu appi, sivustosi rekisteröintipaketti ja / tai passisi tai minkä tahansa kolmannen
osapuolen koodin tai siihen sisältyvän FOSS: n hallinta on johdonmukaista eikä ole ristiriidassa
ohjelman digitaalisen allekirjoittamisen näkökohtien tai minkään ohjelman tai tämän sopimuksen
ehtojen tai vaatimusten kanssa. Tällaiset lisenssiehdot eivät tarkoita sitä, että Applea (tai sen
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edustajia) vaaditaan paljastamaan tai asettamaan saataville mitään avaimista,
valtuutuskoodeista, menetelmistä, menettelyistä, tiedoista tai muista Ohjelman osana käytetyistä
digitaalisista allekirjoitusmekanismeista. Jos huomaat tällaista epäjohdonmukaisuutta tai
ristiriitaa, sitoudut ilmoittamaan siitä viipymättä Applelle ja teet yhteistyötä Applen kanssa
ongelman ratkaisemiseksi.
5.2
Notaarin vahvistamat apit macOS:lle
Jos haluat saada notaarin vahvistuksen macOS:lle suunnitellulle Sisäiseen käyttöön tarkoitetulle
apillesi, voit pyytää Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin varmentamiseen Applen digitaalisesta
notaaripalvelusta digitaalista tiedostoa (”Lippu”). Voit käyttää tätä Lippua Apple-varmenteesi
kanssa saadaksesi paremman kehittäjien allekirjoitus- ja käyttäjäkokemuksen Sisäiseen käyttöön
tarkoitetulle apillesi macOS-käyttöjärjestelmässä. Jos haluat pyytää tätä Lippua Applen
digitaalisesta notaaripalvelusta, sinun on ladattava Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi Applelle
Applen kehittäjätyökalujen (tai muiden pyydettyjen mekanismien) kautta jatkuvaa
turvallisuustarkistusta varten. Tähän jatkuvaan turvallisuustarkastukseen sisältyy Applen
suorittama Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi automaattinen skannaus, testaus ja analysointi
haittaohjelmien tai muiden haitallisten tai epäilyttävien koodien tai komponenttien tai
tietoturvavikojen varalta ja rajoitetuissa tapauksissa Applen suorittama Sisäiseen käyttöön
tarkoitetun appisi manuaalinen tekninen tutkinta kyseisten asioiden varalta. Kun lataat Sisäiseen
käyttöön tarkoitetun appisi Applelle tätä digitaalista notaaripalvelua varten, hyväksyt, että Apple
voi suorittaa tällaisia turvallisuustarkastuksia Sisäiseen käyttöön tarkoitetulle apillesi
haittaohjelmien tai muiden haitallisten tai epäilyttävien koodien tai komponenttien löytämiseksi, ja
hyväksyt, että Apple voi säilyttää ja käyttää Sisäiseen käyttöön tarkoitettua appiasi myöhempiin
turvallisuustarkastuksiin samoja tarkoituksia varten.
Jos Apple todentaa kehittäjäsi allekirjoituksen ja Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi läpäisee
alkuperäiset turvallisuustarkastukset, Apple voi tarjota sinulle Lipun käytettäväksi Applevarmenteen kanssa. Apple pidättää oikeuden myöntää Lippuja oman harkintansa mukaan, ja
Apple voi peruuttaa Liput milloin tahansa oman harkintansa mukaan, jos Applella on syytä uskoa
tai jos sillä on perusteltuja epäilyksiä siitä, että Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi sisältää
haittaohjelmia tai pahantahtoista, epäilyttävää tai haitallista koodia tai komponentteja tai että
kehittäjäsi henkilöllisyyden allekirjoitus on vaarantunut. Voit pyytää Applea peruuttamaan Lippusi
milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen product-security@apple.com. Jos Apple
peruuttaa Lippusi tai Apple-varmenteesi, Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi ei välttämättä enää
toimi macOS-käyttöjärjestelmässä.
Suostut tekemään yhteistyötä Applen kanssa Lippupyyntöjesi osalta ja olemaan piilottamatta,
yrittämättä ohittaa tai esittämättä mitään Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi osaa Applen
turvallisuustarkastuksista tai muulla tavoin estämättä Applea kykenemästä suorittamaan tällaisia
turvallisuustarkastuksia. Suostut olemaan ilmaisematta sitä, että Apple on suorittanut
turvallisuustarkastuksen tai haittaohjelmien tunnistuksen Sisäiseen käyttöön tarkoitetulle apillesi
tai että Apple on tarkistanut tai hyväksynyt Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi myöntääkseen
Sinulle Lipun Applen digitaaliseen notaaripalveluun. Tiedostat ja hyväksyt, että Apple suorittaa
turvallisuustarkastuksia vain Applen digitaalisen notaaripalvelun yhteydessä ja että tällaisiin
turvallisuustarkastuksiin ei pidä luottaa haittaohjelmien havaitsemisessa tai minkäänlaisen
turvallisuuden varmistamisessa.
Olet täysin vastuussa omasta Sisäiseen käyttöön
tarkoitetusta apistasi ja sen varmistamisesta, että Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi on
turvallinen, suojattu ja toimintakykyinen Käyttäjillesi (esimerkiksi ilmoittamalla Käyttäjillesi, että
Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi voi lakata toimimasta, jos siinä on haittaohjelman aiheuttama
ongelma). Suostut noudattamaan lainkäyttöalueellasi olevia vientivaatimuksia, kun lataat
Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi Applelle, ja sitoudut olemaan lataamatta mitään sellaista
Sisäiseen käyttöön tarkoitettua appia, jota: (a) jollei Yhdysvaltojen vientihallinnon määräyksistä,
15 CFR-osasta 730-774 tai kansainvälisen aseiden liikenteen määräyksistä, 22 CFR-osista 120130; tai (b) joita ei voida viedä ilman hallituksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa, mukaan
lukien, mutta ei rajoittuen, tietyntyyppiset salausohjelmistot ja lähdekoodit, hankimatta ensin
kyseistä lupaa. Apple ei ole vastuussa Sinulle tai kolmannelle osapuolelle kyvyttömyydestä tai
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epäonnistumisesta havaita mitään haittaohjelmia tai muita epäilyttäviä tai haitallisia koodeja tai
komponentteja Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi tai muista turvallisuusongelmista tai
lippujen myöntämisestä tai peruuttamisesta. Apple ei ole vastuussa mistään kuluista,
kustannuksista, vahingoista, menetyksistä tai muista vastuista, joita Sinulle saattaa aiheutua
Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi kehityksestä, Apple-ohjelmiston, Apple-palveluiden (mukaan
lukien tämä digitaalinen notaaripalvelu) tai Apple-varmenteiden tai lippujen käyttämisestä, tai
osallistumisesta Ohjelmaan, mukaan lukien ilman rajoitusta se tosiasia, että Apple suorittaa
turvallisuustarkastuksia Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi.
5.3
Varmenteen peruuttaminen
Ellei tässä toisin mainita, voit milloin tahansa peruuttaa sinulle myönnetyt Apple-varmenteet. Jos
haluat peruuttaa Korttiesi allekirjoittamiseen käytettävät ja/tai Sinulle macOS-appien kanssa
käytettäväksi myönnetyt Apple-varmenteet, voit milloin tahansa pyytää, että Apple peruuttaa
nämä Apple-varmenteet lähettämällä sähköpostia osoitteeseen product-security@apple.com.
Apple pidättää myös oikeuden peruuttaa kaikki Apple-varmenteet milloin tahansa oman
harkintansa mukaan. Vain esimerkkinä, Apple voi päättää tehdä tämän, jos: (a) jotkin Applevarmenteistasi tai vastaavista yksityisistä avaimista ovat vaarantuneet tai Applella on syytä
uskoa, että jokin niistä on vaarantunut; (b) Applella on syytä uskoa tai sillä on perusteltuja
epäilyksiä siitä, että Sopimukseen kuuluvat tuotteesi sisältävät haittaohjelmistoja tai
pahantahtoista, epäilyttävää tai haitallista koodia tai komponentteja (esimerkiksi
ohjelmistoviruksen); (c) Applella on syytä uskoa, että Sopimukseen kuuluvat tuotteesi vaikuttavat
negatiivisesti Apple-tuotteiden tai tällaisten tuotteiden käyttämien muiden ohjelmistojen,
laiteohjelmistojen, laitteiden, tietojen, järjestelmien tai verkkojen turvallisuuteen; (d) Applen
varmenteiden myöntämisprosessi on vaarantunut tai Applella on syytä uskoa, että kyseinen
prosessi on vaarantunut; (e) rikot jotain tämän Sopimuksen ehtoa; (f) Apple lopettaa Applevarmenteiden myöntämisen Sopimukseen kuuluvalle tuotteelle Ohjelman myötä; (g)
Sopimukseen kuuluva tuotteesi väärinkäyttää tai ylikuormittaa tämän Sopimuksen nojalla
tarjottuja Palveluita; tai (h) Applella on syytä uskoa, että tällainen toiminta on järkevää tai
välttämätöntä.
Edelleen ymmärrät ja hyväksyt, että Apple voi ilmoittaa Applen varmenteilla allekirjoitettujen
Katettujen tuotteiden käyttäjille, kun Apple uskoo tällaisen toimenpiteen olevan tarpeen käyttäjien
yksityisyyden tai turvallisuuden suojaamiseksi, tai se on muutoin sopivaa tai välttämätöntä Applen
kohtuullisella päätöksellä. Applen varmennekäytäntö ja varmennekäytänteitä koskevat lausunnot
löytyvät osoitteesta: http://www.apple.com/certificateauthority.

6.

Käyttöönotto –

Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit:
Tässä määritetyn Applen käyttöönottojen tarkistus- ja hyväksymisoikeuden mukaisesti tämän
Sopimuksen nojalla kehitetyt Sisäiseen käyttöön tarkoitetut iOS-, watchOS-, iPadOS- tai tvOSapit voidaan ottaa käyttöön Käyttöönottolaitteissa kahdella tavalla: (1) käyttöönotto Työntekijöiden
tai Sallittujen käyttäjien sisäiseen käyttöön ja (2) käyttöönotto Osassa 2.1(f) sallitussa
rajoitetussa laajuudessa. Selkeyden vuoksi macOS:n Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit voidaan
allekirjoittaa Apple-varmenteellasi tai ne voidaan jakaa erikseen ilman Apple-varmennetta.
6.1
Yleistä
Hyväksyt olevasi yksin vastuussa siitä, että määrität, millä Työntekijöillä ja Sallituilla käyttäjillä on
oltava pääsy Sisäiseen käyttöön tarkoitettuihin appeihisi ja Käyttöönottolaitteisiisi, ja hallitset ja
valvot heidän pääsyään tällaisiin appeihin ja laitteisiin ja niiden käyttöä jatkuvasti (ja/tai tai vaadit
Sallittua yksikköäsi valvomaan tällaista pääsyä ja käyttöä jatkuvasti). Tähän sisältyy rajoituksetta
vastuu Käyttöönottolaitteiden (mukaan lukien Valtuutetut testausyksiköt) nopeasta noutamisesta
sekä Apple-ohjelmiston, Applen myöntämien digitaalisten varmenteiden ja Hankintaprofiilien
poistaminen käytöstä henkilöiltä, jotka eivät enää työskentele yrityksessäsi tai ole osa sitä tai
jotka eivät enää kuulu Sallitun yksikkösi organisaatioon tai laitokseen.
Ottamalla käyttöön Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appejasi tai valtuuttamalla Sallitun yksikkösi
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ottamaan kyseiset apit käyttöön puolestasi vakuutat ja takaat Applelle, että Sisäiseen käyttöön
tarkoitetut appisi noudattavat Dokumentaation ja Ohjelman vaatimuksia, jotka ovat voimassa
kyseisellä hetkellä, ja että kyseisiä Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appeja kehitetään ja otetaan
käyttöön vain tässä nimenomaisesti sallitulla tavalla. Apple ei ole vastuussa mistään
kustannuksista, kuluista, vahingoista, menetyksistä (mukaan lukien rajoituksetta menetetyt
liiketoimintamahdollisuudet tai menetetyt voitot) tai muista vastuista, joita Sinulle voi aiheutua
Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien käyttöönotosta tai siitä, että et ole onnistunut
hallitsemaan, valvomaan, rajoittamaan tai muuten hallinnoimaan Sisäiseen käyttöön
tarkoitettuihin appeihin ja Käyttöönottolaitteisiin pääsyä ja niiden käyttöä riittävästi. Olet täysin
vastuussa Sallitun yksikkösi, Valtuuttamiesi kehittäjien, Työntekijöidesi, Sallittujen käyttäjiesi,
Esittelyn vastaanottajien ja mahdollisten sopimustyöntekijöiden, joita voit käyttää kyseisten
Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien kehittämiseen puolestasi, suorittamista tämän
Sopimuksen ehtojen rikkomuksista.
6.2

Applen oikeus tarkistaa ja hyväksyä Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit

Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple pidättää oikeuden tarkistaa ja hyväksyä tai hylätä kaikki
Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit, jotka haluat ottaa käyttöön (tai jotka ovat jo käytössä)
Ohjelmassa milloin tahansa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Applen pyynnöstä suostut
tekemään täyttä yhteistyötä Applen kanssa ja toimittamaan tällaisen Sisäiseen käyttöön
tarkoitetun apin viipymättä Applelle tarkistusta varten, ellei Applen kanssa ole erikseen etukäteen
ja kirjallisesti muuta sovittu. Suostut olemaan yrittämättä piilottaa, esittää väärin, johtaa harhaan
tai peittää lähettämiäsi Sisäisen käytön appisi ominaisuuksia, sisältöä, palveluita tai toimintoja
Applen arvioinnista tai muuten estää Applea kykenemästä tarkistamaan tällaisia appeja
kokonaisuudessaan. Suostut ilmoittamaan Applelle kirjallisesti, jos Sisäiseen käyttöön tarkoitettu
appisi muodostaa yhteyden fyysiseen laitteeseen, ja suostut tekemään yhteistyötä Applen kanssa
ja vastaamaan kysymyksiin ja antamaan Applen kohtuudella pyytämiä tietoja ja materiaaleja
koskien tällaista Sisäiseen käyttöön tarkoitettua appia. Jos teet muutoksia tällaiseen Sisäiseen
käyttöön tarkoitettuun appiin lähetettyäsi kyseiset tiedot Applelle, suostut ilmoittamaan asiasta
Applelle ja Applen pyynnöstä toimittamaan uudelleen kyseisen Sisäiseen käyttöön tarkoitetun
apin ennen tällaisen muokatun Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin käyttöönottoa. Apple pidättää
oikeuden hylätä Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi käyttöönoton mistä tahansa syystä ja
milloin tahansa, vaikka Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi täyttäisi Dokumentaatio- ja
Ohjelmavaatimukset; ja siinä tapauksessa hyväksyt, että et saa käyttää tällaista Sisäiseen
käyttöön tarkoitettua appia.
6.3
Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien omistajuus; Käyttöehdot; Vastuu
Säilytät oikeutesi, nimikkeesi ja omistusoikeutesi Sisäiseen käyttöön tarkoitettuihin appeihisi.
Olet vastuussa kaikkien asiaankuuluvien käyttöehtojen liittämisestä tai muuten sisällyttämisestä
oman harkintasi mukaan Sisäiseen käyttöön tarkoitettuun appiisi. Apple ei ole vastuussa
käyttöehtojesi rikkomisista. Olet yksin vastuussa kaikesta Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi
käyttöön liittyvän käyttäjien avun, takuiden ja tuen tarjoamisesta. Se, että Apple on mahdollisesti
tarkastanut, testannut tai hyväksynyt Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi, ei vapauta Sinua
näistä vastuista.
Apple ei ole vastuussa mistään kustannuksista, kuluista, vahingoista, menetyksistä (mukaan
lukien rajoituksetta menetetyt liiketoimintamahdollisuudet tai menetetyt voitot) tai muista
vastuista, joita Sinulle saattaa aiheutua Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi kehityksestä, tämän
Apple-ohjelmiston käyttämisestä, minkä tahansa palveluiden käyttämisestä tai Ohjelmaan
osallistumisesta, mukaan lukien rajoituksetta se tosiasia, että Sisäiseen käyttöön tarkoitettua
appiasi ei välttämättä hyväksytä käyttöönottoa varten tai että sen myöhempi käyttöönotto voidaan
hylätä. Olet yksin vastuussa sellaisten Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien kehittämisestä,
jotka ovat turvallisia, eivät sisällä suunnittelu- ja toimintavirheitä ja noudattavat sovellettavia lakeja
ja määräyksiä.
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Kirjastot:
6.4
Kirjastojen jakelu
Voit kehittää kirjastoja Applen ohjelmiston avulla. Huolimatta mistään päinvastaisesta Xcode- ja
Apple-ohjelmistokehityspakettien sopimuksessa, tämän Sopimuksen nojalla voit kehittää
Kirjastoja iOS watchOS-, iPadOS- ja tvOS-käyttöjärjestelmille käyttämällä soveltuvia Applen
ohjelmistokehityspaketteja, jotka on toimitettu osana Xcode- ja Apple-ohjelmistokehityspakettien
lisenssiä, edellyttäen, että kyseisiä Kirjastoja kehitetään ja jaetaan käytettäväksi vain iOStuotteen, Apple Watchin tai Apple TV:n kanssa ja että rajoitat kyseisten Kirjastojen käytön vain
tällaisiin tuotteisiin. Jos Apple päättää, että Kirjastoasi ei ole tarkoitettu käytettäväksi vain iOStuotteen, Apple Watchin tai Apple TV:n kanssa, Apple voi vaatia sinua lopettamaan Kirjastosi
jakelun milloin tahansa, ja suostut lopettamaan kaiken tällaisen Kirjaston jakelun Applen
ilmoituksesta ja yhteistyössä Applen kanssa poistamaan jäljellä olevat kopiot Kirjastosta.
Selvyyden vuoksi edellisen rajoituksen ei ole tarkoitus kieltää kirjastojen kehittämistä macOS:lle.

7.

Ei muuta jakelua

Lukuun ottamatta Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi sisäistä käyttöönottoa Työntekijöille tai
Sallituille käyttäjille, Korttien jakelua näiden ehtojen mukaisesti, Kirjastojen jakelua Osan 6.4
mukaisesti, Safarin Push-ilmoituksien toimittamista, kirjastojen ja Sisäiseen käyttöön
tarkoitettujen appien jakamista macOS:lle ja/tai näissä ehdoissa määritellyllä tavalla tai näissä
ehdoissa muutoin nimenomaisesti sallitulla tavalla, mikään muu Apple-ohjelmiston avulla
kehitettyjen ohjelmien tai appien jakaminen ei ole sallittua tai valtuutettua tämän Sopimuksen
nojalla. Suostut jakamaan Sopimukseen kuuluvia tuotteitasi vain tämän Sopimuksen ehtojen
mukaisesti.

8.

Ohjelman maksut

Korvaukseksi Sinulle tämän Sopimuksen ja Ohjelmaan osallistumisesi nojalla myönnetyistä
oikeuksista ja lisensseistä suostut maksamaan Applelle Ohjelman verkkosivustolla ilmoitetun
vuosimaksun. Tällaista maksua ei palauteta, ja Apple-ohjelmistosta, Apple-palveluista tai
Ohjelman käytöstä mahdollisesti perittävät verot ovat Sinun vastuullasi. Ohjelman maksut on
maksettava eikä niitä saa olla rästissä, kun lähetät (tai lähetät uudelleen) Applelle tämän
Sopimuksen mukaisia Appeja (jos sovellettavissa), ja Ohjelman verkkoportaalin ja Palvelujen
käytön jatkaminen riippuu kyseisten maksujen maksamisesta, jos ne ovat sovellettavissa. Jos
valitset vuosittaisten Ohjelman maksujen maksamisen automaattisesti uusimalla, hyväksyt, että
Apple voi veloittaa tällaisista maksuista Applelle ilmoittamaltasi luottokortilta, niiden ehtojen
mukaisesti, jotka olet hyväksynyt Ohjelman verkkoportaalissa, kun päätät ilmoittautua
automaattisesti uusittavaan jäsenyyteen.

9.

Salassapitovelvollisuus

9.1
Applen luottamuksellisiksi määrittämät tiedot
Hyväksyt, että kaikki Apple-ohjelmiston ja Apple Services -palvelun julkaisua edeltävät versiot
(mukaan lukien julkaisua edeltävä dokumentaatio), Apple-laitteiston ennakkoversiot, ja kaikki
tässä olevat ehdot ja ehdot, jotka paljastavat tuotteen julkaisua edeltävät ominaisuudet Appleohjelmisto tai -palvelut katsotaan " Applen luottamukselliset tiedot"; edellyttäen kuitenkin, että
Apple-ohjelmiston kaupallisen julkaisun jälkeen tai palvelut ehdot, jotka paljastavat Appleohjelmiston tai -palvelujen julkaisua edeltävät ominaisuudet, eivät ole enää luottamuksellisia.
Edellä todetusta huolimatta Applen luottamuksellisiin tietoihin ei sisälly seuraavia: (i) tiedot, jotka
ovat yleisesti ja laillisesti saatavissa yleisön syyllisyydestä tai sinun rikkomuksistasi, (ii) tiedot,
jotka Apple yleensä tarjoaa yleisön saataville, (iii) tiedot, jotka olet itse kehittänyt ilman Applen
luottamuksellisten tietojen käyttöä, (iv) tiedot, jotka on laillisesti saatu kolmannelta osapuolelta,
jolla oli oikeus siirtää tai luovuttaa niitä sinulle rajoituksetta, tai (v) kaikki FOSS Apple-ohjelmisto
ja siihen liitetyt lisenssiehdot, jotka eivät aseta salassapitovelvollisuutta tällaisen FOSS:n käyttöön
tai paljastamiseen. Lisäksi Apple suostuu siihen, että edellä mainitut luottamuksellisuusehdot
eivät sido Sinua sellaisten teknisten tietojen osalta, jotka koskevat julkaisua edeltävää Appleohjelmistoa ja -palveluita ja jotka Apple on julkistanut WWDC:ssä (Applen maailmanlaajuinen
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kehittäjien konferenssi), paitsi että et saa lähettää näyttökuvia, kirjoittaa julkisia arvosteluja tai
levittää uudelleen julkaisua edeltäviä Apple-ohjelmistoja, Apple-palveluita tai -laitteistoja.
9.2
Applen luottamuksellisiin tietoihin liittyvät velvoitteet
Suostut suojaamaan Applen luottamuksellisia tietoja vähintään yhtä huolellisesti kuin suojaat
omia yhtä tärkeitä luottamuksellisia tietojasi, mutta vähintään kohtuullisella suojaustasolla.
Suostut käyttämään Applen luottamuksellisia tietoja vain oikeuksiesi käyttämiseen ja tämän
Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen ja sitoudut olemaan käyttämättä Applen
luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen omaksi eduksesi tai kolmannen
osapuolen eduksi ilman Applen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Suostut lisäksi
olemaan paljastamatta tai levittämättä Applen luottamuksellisia tietoja muille kuin: (i) Valtuutetuille
kehittäjillesi, Työntekijöillesi tai Sallituille käyttäjillesi, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja ja joita sitoo
kirjallinen sopimus, joka estää Applen luottamuksellisten tietojen luvattoman käytön tai
paljastamisen; tai (ii) jos Apple on kirjallisesti muuta hyväksynyt tai sallinut. Voit paljastaa Applen
luottamuksellisia tietoja lain vaatimassa määrässä, jos ryhdyt kohtuullisiin toimiin tällaisesta
vaatimuksesta ilmoittamiseksi Applelle ennen Applen luottamuksellisten tietojen paljastamista ja
huolehdit Applen luottamuksellisten tietojen suojaamisesta. Hyväksyt, että Applen
luottamuksellisten tietojen epäasianmukaisesta paljastamisesta koituvat vahingot voivat olla
mahdottomia korjata, sen vuoksi Applella on muiden oikeuskeinojen lisäksi oikeus hakea
tasapuolista hyvitystä, mukaan lukien kieltomääräys ja alustava kieltomääräys.
9.3
Applelle toimitetut tiedot, joita ei pidetä luottamuksellisina
Apple työskentelee useiden appi- ja ohjelmistokehittäjien kanssa, ja jotkut heidän tuotteistaan
voivat olla samanlaisia kuin Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi tai kilpailla sen kanssa. Apple
saattaa myös kehittää omia samanlaisia tai kilpailevia appeja ja tuotteita tai voi päättää tehdä niin
tulevaisuudessa. Mahdollisten väärinymmärrysten välttämiseksi Apple ei voi sopia
luottamuksellisuusvelvoitteista tai käyttörajoituksista, ja nimenomaisesti luopuu kaikista
nimenomaisista tai välillisistä vaatimuksista niitä kohtaan sellaisten tietojen osalta, joita Sinä
saatat tarjota tämän Sopimuksen tai Ohjelman yhteydessä, mukaan lukien tiedot Sisäiseen
käyttöön tarkoitetusta apistasi ja metatiedoista (tällaisiin paljastuksiin viitataan ”Lisenssinsaajan
julkistamisina”). Hyväksyt, että kaikki tällaiset lisenssinsaajan paljastukset ovat ei
luottamuksellista. Apple voi vapaasti käyttää ja paljastaa Lisenssinsaajan julkistamisia
rajoituksetta ilmoittamatta siitä Sinulle tai korvaamatta sitä Sinulle. Vapautat Applen kaikesta
vastuusta ja velvoitteista, jotka voivat aiheutua minkä tahansa Lisenssinsaajan julkistamisen osan
vastaanottamisesta, tarkistamisesta, käytöstä tai paljastamisesta. Kaikista Applelle
toimittamistasi fyysisistä materiaaleista tulee Applen omaisuutta, eikä Apple ole velvollinen
palauttamaan näitä materiaaleja Sinulle tai vahvistamaan niiden tuhoutumista.
9.4
Lehdistötiedotteet ja muu julkisuus
Et saa julkaista mitään lehdistötiedotteita etkä antaa mitään julkisia lausuntoja tästä
Sopimuksesta, sen ehdoista tai osapuolten suhteesta ilman Applen nimenomaista ja etukäteen
antamaa kirjallista hyväksyntää, joka voidaan evätä Applen harkinnan mukaan.

10.

Vahingonkorvaus

Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa suostut suojaamaan ja puolustamaan Applea ja
korvaamaan Applelle, sekä Applen pyynnöstä puolustamaan Applea, sen johtajia, virkailijoita,
työntekijöitä, itsenäisiä sopimustyöntekijöitä ja edustajia (kukin niistä on ”Applen
korvausosapuoli”) kaikilta mahdollisilta vaatimuksilta, menetyksiltä, vastuilta, vahingoilta, kuluilta
ja kustannuksilta, mukaan lukien ilman rajoituksia asianajajan kulut ja oikeidenkäyntikulut,
(yhteisnimikkeellä ”Menetykset”) jotka aiheutuvat Applen korvausosapuolelle jostakin seuraavista
syistä tai niihin liittyen (pois lukien tässä Osassa mainittuja tarkoituksia varten macOS:lle tehdyt
Sisäiseen käyttöön tarkoitetut apit, jotka eivät käytä mitään Apple-palveluita tai -varmenteita): (i)
Minkä tahansa tämän Sopimuksen mukaisen varmenteen, lupauksen, velvoitteen, väitteen tai
takuun rikkominen; (ii) väitteet siitä, että Sopimukseen kuuluva tuotteesi tai metatiedot tai
Sopimukseen kuuluvan tuotteen käyttöönotto, toimitus, käyttö tai maahantuonti (yksin tai
olennaisena osana yhdistelmää) rikkoo tai loukkaa kolmannen osapuolen aineettoman
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omaisuuden oikeuksia tai omistusoikeuksia; (iii) kuka tahansa Työntekijä, Asiakas, Sallittu
yksikkö tai Sallittu käyttäjä tekee vaatimuksen Sopimukseen kuuluvasta tuotteestasi, mukaan
lukien ilman rajoituksia Sopimukseen kuuluvaan tuotteeseen sisällyttämäsi minkä tahansa
käyttäjälisenssin mukaisen velvoitteesi rikkominen; (iv) Apple-ohjelmiston tai -varmenteiden tai
palveluiden käyttösi (mukaan lukien mutta ei ainoastaan MDM:n, Määritysprofiilien ja
varmenteiden käyttö), Sopimukseen kuuluvan tuotteesi, metatietojen, Käyttöönottolaitteiden tai
Sopimukseen kuuluvien tuotteiden kehityksesi tai käyttöönottosi tai niiden käyttö; ja/tai (v) MDMasiakkaiden väitteet Yhteensopivista tuotteistasi sekä kaikki väitteet siitä, että Yhteensopivat
tuotteesi rikkovat tai loukkaavat kolmansien osapuolten aineettoman omaisuuden oikeuksia tai
omistusoikeuksia.
Hyväksyt, että Apple-ohjelmistoa tai muita palveluja ei ole tarkoitettu käytettäväksi Katettujen
tuotteiden kehittäminen, jossa minkä tahansa edellä mainitun sisällön, toiminnallisuuden,
palveluiden, tietojen tai tietojen virheet tai epätarkkuudet tai minkä tahansa edellä mainitun
epäonnistuminen voivat johtaa kuolemaan, henkilövahinkoihin tai vakaviin fyysisiin tai
ympäristövahinkoihin, ja, siinä määrin kuin se sallii sovellettavissa laki, Sitoudut täten
korvaamaan, puolustamaan ja pitämään vahingoittumattomina jokaisen Applen korvauksen
saaneelle osapuolelle mistään tällaisen Applen korvauksen saaneelle osapuolelle tällaisesta
käytöstä aiheutuneista tappioista.
Missään tapauksessa et saa hyväksyä kolmannen osapuolen kanssa ratkaisua tai vastaavaa
sopimusta, joka vaikuttaa Applen oikeuksiin tai sitoo Applea millään tavalla, ilman Applen
kirjallista ennakkosuostumusta.

11.

Sopimuskausi ja Sopimuksen päättyminen

11.1
Sopimuskausi
Tämän Sopimuksen Sopimuskausi on vuosi Ohjelman tilin alkuperäisestä aktivointipäivästä
lähtien ja mikäli olet maksanut vuosittaiset uusimismaksut ja noudatat tämän Sopimuksen ehtoja,
Sopimus uusitaan automaattisesti seuraavaksi peräkkäiseksi vuodeksi, ellei sitä päätetä aiemmin
tämän Sopimuksen nojalla.
11.2
Sopimuksen päättyminen
Tämä Sopimus ja kaikki Applen sen nojalla myöntämät oikeudet ja lisenssit sekä kaikki sen
nojalla tarjotut palvelut raukeavat heti, kun Apple on ilmoittanut asiasta seuraavissa tapauksissa:
(a) jos Sinä tai joku Työntekijöistäsi tai Sallituista käyttäjistäsi ei ole noudattanut jotain tämän
Sopimuksen ehtoa lukuun ottamatta alla Osassa 11.2 määriteltyjä seikkoja eikä hän korjaa
tällaista rikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on tullut tietoiseksi rikkomuksesta tai
saanut siitä ilmoituksen;
(b) jos Sinä tai joku Työntekijöistäsi ei noudata Osan 9 (Luottamuksellisuus) ehtoja;
(c) tilanteissa, jotka on kuvattu aliosiossa Ositettavuus alla;
(d) jos Sinä milloin tahansa Sopimuskauden aikana suoritat teon, joka katsotaan
patenttirikkomukseksi Applea kohtaan;
(e) jos tulet maksukyvyttömäksi, et pysty maksamaan velkojasi niiden erääntyessä, yhtiösi hajoaa
tai lopetat liiketoiminnan, haet konkurssia tai olet jättänyt itseäsi vastaan konkurssihakemuksen;
tai;
(f) jos sinuun tai johonkin edustajasi (mukaan lukien edunsaajat, omistajat tai sidos- tai
osakkuusyritykset) kohdistuu tai niihin kohdistuu seuraamuksia tai muita rajoituksia maissa, joissa
App Store on saatavilla; tai
(g) jos harjoitat tai rohkaiset muita harjoittamaan harhaanjohtavaa, petollista, sopimatonta,
laitonta tai epärehellistä toimintaa, joka liittyy tähän Sopimukseen, mukaan lukien mutta ei
ainoastaan asiakirjojen muuttaminen tai väärentäminen, tietokonejärjestelmien epäasiallinen
käyttö tai muu tosiseikkojen vääristely.
Apple voi irtisanoa tämän Sopimuksen tai keskeyttää oikeutesi käyttää Apple-ohjelmistoa tai
-palveluita myös silloin, jos et hyväksy uusia Ohjelman vaatimuksia tai Sopimuksen ehtoja, jotka
on kuvattu Osassa 4. Lisäksi Apple voi keskeyttää oikeutesi käyttää Apple-ohjelmistoa tai
Yrityssopimus

Sivu 32

-palveluja (mukaan lukien Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien poistaminen käytöstä) jos
Apple epäilee, että tilisi on vaarantunut tai että tiliäsi on käytetty appien jakamiseen tämän
Sopimuksen ehtojen vastaisesti (esimerkiksi Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appien
julkaiseminen julkisella verkkosivustolla, Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin jakelu kuluttajille).
Kumpikin osapuoli voi päättää tämän Sopimuksen mahdollisimman pian mistä tahansa syystä tai
ilman syytä antamalla toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen irtisanomisaikomuksestaan
vähintään 30 päivää aiemmin.
11.3
Päättymisen vaikutus
Tämän Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä suostut lopettamaan välittömästi kaiken
Apple-ohjelmiston ja -palveluiden käytön ja poistamaan ja tuhoamaan kaikki Apple-ohjelmiston
kopiot, kokonaan tai osittain, ja kaikki palveluihin liittyvät tiedot (mukaan lukien Push-appisi
tunnus) ja kaikki kopiot Applen luottamuksellisista tiedoista, jotka ovat Sinun tai Työntekijöidesi
omistuksessa tai hallinnassa. Applen pyynnöstä suostut toimittamaan Applelle kirjallisen
todistuksen tällaisesta tuhoamisesta. Seuraavat sopimusehdot jäävät voimaan tämän
Sopimuksen päättymisestä riippumatta: Osat 1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1(d), 3.1(e), 3.1(f), 3.2(d), 3.2(e),
3.2(f), 3.3, 5.1 (toinen ja kolmas kappale), Osan 5.2 ensimmäisen kappaleen viimeinen lause ja
Osien 5.2, 5.3 rajoitukset ja rajat, rajat ja rajoitukset Osissa 6.1, 6.2 ja 6.3, Osan 6.4 toinen lause,
Osat 7, 8 ja 10–15 Sopimuksessa; Liitteessä 1, viimeinen lause Osassa 1.1, Osa 2, toinen ja
kolmas lause Osassa 4, Osa 5 ja Osa 6; Liitteessä 2 viimeinen lause Osassa 1.1, kolmas ja
neljäs lause Osassa 1.3, Osat 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, toinen ja viimeinen lause Osassa
4.2, Osat 4.3, 4.4, 4.5, 5, ja Osa 6, ja Liitteessä 3, Osa 1.2, Osat 1.5, 1.6, 2, 3 ja 4; Liitteessä 4,
Osat 2.2, 2.3, 3.3 ja 5; ja Liitteessä 5, Osat 1.2, 1.3, 2, 3 ja 4. Apple ei ole vastuussa
minkäänlaisista korvauksista, hyvityksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tämän Sopimuksen
irtisanomisesta sen ehtojen mukaisesti, ja tämän Sopimuksen irtisanominen ei rajoita muita
oikeuksia tai oikeussuojakeinoja, joita Applella voi olla nyt tai tulevaisuudessa.

12.

EI TAKUUTA

Applen ohjelmisto tai Palvelut saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä, jotka voivat aiheuttaa
vikoja tai tietojen menetyksiä, ja ne voivat olla puutteellisia. Apple ja sen lisenssinantajat
pidättävät oikeuden muuttaa, keskeyttää, poistaa tai estää pääsyn Palveluihin (tai niiden osiin)
milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Missään tapauksessa Apple tai sen lisenssinantajat
eivät ole vastuussa tällaisten Palveluiden poistamisesta tai pääsyn estämisestä. Apple tai sen
lisenssinantajat voivat myös asettaa rajoituksia tiettyjen Palvelujen käytölle tai niihin pääsylle tai
poistaa Palvelut määräämättömäksi ajaksi tai peruuttaa Palvelut milloin tahansa ja missä tahansa
tapauksessa ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta. SOVELLETTAVAN LAIN SUURIMMASSA
SALLIMASSA MÄÄRIN TIEDOSTAT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ APPLEOHJELMISTON JA MINKÄ TAHANSA PALVELUJEN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA
RISKILLÄSI, JA OLET ITSE VASTUUSSA TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, SUORITUSKYKYYN,
TARKKUUTEEN JA PYRKIMYKSIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ. APPLE-OHJELMISTO JA
MAHDOLLISET PALVELUT TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA ”KULLOISENKIN
SAATAVUUDEN MUKAAN”, KAIKKINE VIKOINEEN JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JA
APPLE, APPLEN EDUSTAJAT JA APPLEN LISENSSINTARJOAJAT (KOLLEKTIIVISESTI
”APPLE” OSIOIDEN 12 JA 13 MUKAISIIN TARKOITUKSIIN) TÄTEN LUOPUVAT KAIKISTA
APPLE-OHJELMISTOON JA -PALVELUIHIN LIITTYVISTÄ NIMENOMAISISTA TAI
VÄLILLISISTÄ TAI LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN ILMAN
RAJOITUSTA EPÄSUORAT TAKUUT JA EHDOT VIRHEETTÖMYYDESTÄ, TYYDYTTÄVÄSTÄ
LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TARKKUUDESTA, OIKEAAIKAISUUDESTA JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN
LOUKKAAMATTOMUUDESTA. APPLE EI ANNA TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ VOISIT KÄYTTÄÄ
APPLE-OHJELMISTOA TAI -PALVELUITA HÄIRIÖTTÄ, ETTÄ APPLE-OHJELMISTO TAI
-PALVELUT TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINTA TAI
PALVELUJEN TARJONTA ON KESKEYTYKSETÖNTÄ, OIKEA-AIKAISTA, TURVALLISTA TAI
VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ APPLE-OHJELMISTOSSA TAI -PALVELUISSA OLEVAT VIAT TAI
VIRHEET KORJATAAN TAI ETTÄ APPLE-OHJELMISTO TAI -PALVELUT OVAT
YHTEENSOPIVIA TULEVIEN APPLE-TUOTTEIDEN, -PALVELUIDEN TAI -OHJELMISTOJEN
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TAI MINKÄÄN KOLMANNEN PUOLEN OHJELMISTOJEN, APPIEN TAI PALVELUIDEN
KANSSA TAI ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TAI -PALVELUIDEN KAUTTA TALLENNETUT TAI
SIIRRETYT TIEDOT EIVÄT KATOA, VÄÄRISTY TAI VAURIOIDU. TUNNUSTAT, ETTÄ APPLEOHJELMISTOA JA -PALVELUJA EI OLE TARKOITETTU TILANTEISIIN JA YMPÄRISTÖIHIN
TAI NE EIVÄT SOVELLU KÄYTTÖÖN TILANNEISSA JA YMPÄRISTÖISSÄ, JOSSA VIRHEET,
VIIVYTYKSET, VIAT TAI EPÄTARKKUUDET APPLE-OHJELMISTON TAI -PALVELUIDEN
DATAN TAI TIETOJEN LÄHETTÄMISESSÄ TAI TALLENNUKSESSA VOIVAT AIHEUTTAA
KUOLEMAN, HENKILÖVAHINGON TAI TALOUDELLISEN, FYYSISEN, ESINE- TAI
YMPÄRISTÖVAHINGON, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA KÄYTTÖ
YDINVOIMALOISSA, LENTOKONEIDEN NAVIGOINTI- TAI VIESTINTÄJÄRJESTELMISSÄ,
ILMALIIKENTEEN OHJAAMISESSA, ELVYTYS- TAI ASEJÄRJESTELMISSÄ. MIKÄÄN
APPLEN TAI APPLEN VALTUUTETUN EDUSTAJAN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI
OHJE EI SAA AIKAAN TAKUUTA, JOTA EI OLE NIMENOMAISESTI MAINITTU TÄSSÄ
SOPIMUKSESSA. JOS APPLE-OHJELMISTO TAI -PALVELUT OSOITTAUTUVAT
VIRHEELLISEKSI, VASTAAT KAIKISTA TARVITTAVISTA HUOLLOISTA, KUNNOSTAMISESTA
TAI KORJAUKSISTA AIHEUTUVISTA KUSTANNUKSISTA. Sijaintitiedot sekä minkä tahansa
Palvelun tai ohjelmiston tarjoamat karttatiedot on tarkoitettu vain perusnavigointitarkoituksiin, eikä
niihin ole tarkoitus luottaa tilanteissa, joissa tarvitaan tarkkoja sijaintitietoja tai joissa virheelliset,
epätarkat tai puutteelliset sijaintitiedot voivat johtaa kuolemaan, henkilövahinkoihin, omaisuus- tai
ympäristövahinkoihin. Apple tai sen lisenssinantajat eivät takaa sijaintitietojen tai minkään muun
Palvelun tai ohjelmiston näyttämän datan tai tietojen saatavuutta, tarkkuutta, täydellisyyttä,
luotettavuutta tai ajantasaisuutta.

13.

VASTUUN RAJOITUS

SIINÄ MÄÄRIN KUIN MIKÄÄN SOVELLETTAVA LAKI EI SITÄ KIELLÄ, APPLE EI MISSÄÄN
TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA HENKILÖVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN SATUNNAISISTA,
ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI RIKOSOIKEUDELLISISTA VAHINGOISTA,
MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA TUOTON MENETYKSESTÄ AIHEUTUVAT
VAHINGOT, TIETOJEN MENETYKSESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT, LIIKETOIMINNAN
KESKEYTYMINEN TAI MUUT KAUPALLISET VAHINGOT TAI MENETYKSET, JOTKA
AIHEUTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SIIHEN LIITTYEN, APPLE-OHJELMISTON,
APPLE-PALVELUIDEN TAI APPLE-VARMENTEIDEN KÄYTÖSTÄSI TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ
KÄYTTÄÄ NIITÄ, TAI KEHITYSTOIMINNOISTASI, SISÄISISTÄ KEHITYSTOIMINNOISTA TAI
OHJELMAAN OSALLISTUMISESTA, JOKA ON AIHEUTUNUT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ,
SOPIMUSTA, TAKUUTA, OIKEUDEN LOUKKAUSTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS),
TUOTEVASTUUTA KOSKEVAN TEORIAN MUKAISESTI TAI MUULLA TAVOIN, VAIKKA
APPLELLE OLISI KERROTTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JA
HUOLIMATTA MINKÄÄN KORJAUSKEINOJEN OLENNAISEN TARKOITUKSEN
EPÄONNISTUMISESTA. Missään tapauksessa Applen tämän Sopimuksen mukainen
kokonaisvastuu asiakkaalle kaikista vahingoista (lukuun ottamatta sovellettavan lain vaatimia
henkilövahinkoja) ei ylitä viittäkymmentä dollaria (50,00 dollaria).

14.

Yleiset lakitermit

14.1
Kolmannen osapuolen ilmoitukset
Apple-ohjelmiston tai -palveluiden osiot voivat hyödyntää tai sisältää kolmannen osapuolen
ohjelmistoja ja muuta tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Kyseistä materiaalia koskevat
hyväksynnät, lisensointiehdot ja vastuuvapautuslausekkeet sisältyvät Apple-ohjelmiston ja
-palveluiden sähköiseen dokumentaatioon ja Sinun on käytettävä kyseisiä materiaaleja niiden
ehtojen mukaisesti.
14.2
Suostumus tietojen keräämiseen ja käyttöön
A.
Julkaisua edeltävät iOS-, watchOS-, tvOS-, iPadOS- ja macOS-versiot
Jotta Apple, sen kumppanit ja kolmannen osapuolen kehittäjät voivat tarjota, testata ja auttaa
parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan, ja ellet Sinä tai Valtuutetut kehittäjäsi kiellä julkaisua
edeltävien iOS-, watchOS-, tvOS-, iPadOS- tai macOS-versioiden käyttöä, hyväksyt, että Apple ja
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sen tytäryhtiöt ja edustajat keräävät, käyttävät, tallentavat, siirtävät, käsittelevät ja analysoivat
(yhteisnimikkeellä ”Kerääminen”) vianmääritystietoja, teknisiä ja käyttölokeja ja -tietoja
Valtuutetuista testausyksiköistäsi (joissa on käytössä Apple-ohjelmiston ja -palveluiden julkaisua
edeltävä versio) osana kehittäjien jakamisprosessia. Nämä tiedot Kerätään muodossa, joka ei
yksilöi Sinua tai Valtuutettuja kehittäjiäsi, ja niitä voidaan Kerätä Valtuutetuista testausyksiköistäsi
milloin tahansa. Kerättävät tiedot sisältävät ilman rajoitusta yleisiä diagnostiikka- ja käyttötietoja,
erilaisia yksilöllisiä laitetunnisteita, erilaisia yksilöllisiä järjestelmä- tai laitteistotunnisteita,
yksityiskohtia laitteisto- ja käyttöjärjestelmän teknisistä tiedoista, suorituskykytilastoja ja tietoja
siitä, miten käytät Valtuutettua testausyksikköä, järjestelmää ja appiohjelmistoja sekä
oheislaitteita ja jos Sijaintipalvelut ovat käytössä, tiettyjä sijaintitietoja. Hyväksyt, että Apple voi
jakaa tällaisia vianmääritys-, teknisiä ja käyttölokeja ja tietoja kumppaneiden ja kolmansien
osapuolten kehittäjien kanssa, jotta he voivat parantaa tuotteitaan ja palveluitaan, jotka toimivat
Apple-tuotteissa tai niiden yhteydessä. Asentamalla tai käyttämällä julkaisua edeltäviä iOS-,
watchOS-, tvOS-, iPadOS- tai macOS-versioita Valtuutetuissa testausyksiköissäsi tiedostat
ja hyväksyt, että Applella ja sen tytäryhtiöillä ja edustajilla on suostumuksesi Kerätä
kaikkia tällaisia tietoja ja käyttää niitä tässä Osassa määritellyllä tavalla.
B.
Muut julkaisua edeltävät Apple-ohjelmistot ja -palvelut
Testataksesi, tarjoamalla ja parantamalla Applen tuotteita ja palveluita, ja vain, jos päätät asentaa
tai käyttää muita kehittäjien kylvöprosessissa tai ohjelmassa tarjottuja Apple-ohjelmistoja tai
-palveluja, ilmoitat, että Apple ja sen tytäryhtiöt ja edustajat voi olla Kerää muiden julkaisua
edeltävien Apple-ohjelmistojen ja -palveluiden diagnostiikka-, tekniset, käyttö- ja niihin liittyvät
tiedot. Apple ilmoittaa sinulle tällaisten tietojen Keräämisestä Ohjelman verkkoportaalissa, ja
Sinun tulee tarkistaa huolellisesti julkaisutiedot ja muut Applen kyseisessä paikassa ilmoittamat
tiedot ennen kuin valitset, asennatko tällaisen julkaisua edeltävän Apple-ohjelmiston tai -palvelun
ja käytätkö sitä. Asentamalla tällaisen julkaisua edeltävän Apple-ohjelmiston tai -palvelun
tai käyttämällä tällaista julkaisua edeltävää Apple-ohjelmistoa ja -palveluita tiedostat ja
hyväksyt, että Applella ja sen tytäryhtiöillä ja edustajilla on suostumuksesi minkä tahansa
ja kaikkien tällaisten tietojen Keräämiseen ja käyttämiseen yllä mainitulla tavalla.
C.
Laitteiden käyttöönottopalvelut
Apple-ohjelmiston ja -palvelujen laitteiden hankinnan sekä tilin todennus- ja käyttöönottoominaisuuksien määrittämiseksi ja käyttämiseksi voidaan tarvita tiettyjä yksilöiviä tunnisteita
tietokoneellesi, iOS-tuotteille, watchOS-laitteille, tvOS-laitteille ja tilitiedoille. Nämä yksilölliset
tunnisteet voivat sisältää sähköpostiosoitteesi, Apple-tunnuksesi, tietokoneesi laitteistotunnisteen
ja laitetunnukset, jotka olet syöttänyt Apple-ohjelmistoihin tai -palveluihin tällaisille Apple-tuotteille.
Tällaiset tunnisteet voidaan kirjata palvelun kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksesi yhteydessä
sekä näiden ominaisuuksien ja Applen ohjelmiston ja palveluiden käytön yhteydessä.
Käyttämällä näitä ominaisuuksia suostut siihen, että Apple ja sen tytäryhtiöt ja edustajat
voivat Kerätä näitä tietoja Apple-ohjelmistojen ja -palveluiden tarjoamiseksi, mukaan
lukien sellaisten tunnisteiden käyttö tilin vahvistamiseen ja petosten torjuntaan. Jos et
halua antaa näitä tietoja, älä käytä Apple-ohjelmiston tai -palveluiden hankinta-, käyttöönotto- tai
todennusominaisuuksia.
D.
Applen palvelut
Jotta Applen tuotteita ja palveluita voidaan testata, tarjota ja parantaa ja vain, jos päätät käyttää
tässä toimitettuja Palveluita (ellei tässä ole toisin mainittu), hyväksyt, että Apple ja sen tytäryhtiöt
ja edustajat voivat kerätä muiden Apple-palveluiden diagnostiikkatiedot, tekniset tiedot,
käyttötiedot ja niihin liittyvät tiedot. Osa näistä tiedoista Kerätään muodossa, josta ei voi
tunnistaa Sinua henkilökohtaisesti. Joissakin tapauksissa Apple saattaa kuitenkin joutua
Keräämään tietoja, joista voi tunnistaa Sinut henkilökohtaisesti, mutta vain, jos Apple uskoo
vilpittömin mielin, että tällainen Kerääminen on kohtuullisen välttämätöntä: (a) Applen palveluiden
tarjoamiseksi; (b) oikeudellisen prosessin tai pyynnön noudattamiseksi; (c) tämän Sopimuksen
ehtojen noudattamisen tarkistamiseksi; (d) petoksen estämiseksi, mukaan lukien mahdollisten
teknisten ongelmien tai rikkomusten tutkiminen; tai (e) Applen, sen kehittäjien, asiakkaiden tai
yleisön oikeuksien, omaisuuden, tietoturvan tai turvallisuuden suojaamiseksi lain vaatimalla ja
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sallimalla tavalla. Asentamalla tällaisen Apple-ohjelmiston tai -palvelun tai käyttämällä
tällaista Apple-ohjelmistoa ja -palveluita tiedostat ja hyväksyt, että Applella ja sen
tytäryhtiöillä ja edustajilla on suostumuksesi minkä tahansa ja kaikkien tällaisten tietojen
Keräämiseen ja käyttämiseen tässä Osassa mainitulla tavalla. Lisäksi hyväksyt, että Apple
voi jakaa diagnostiikka-, teknisiä ja käyttölokeja ja -tietoja (lukuun ottamatta yksilöiviä
henkilötietoja) kumppaneiden ja kolmansien osapuolten kehittäjien kanssa, jotta he voivat
parantaa tuotteitaan ja palvelujaan, jotka toimivat Apple-tuotteissa tai niiden yhteydessä.
E.
Tietosuojakäytäntö
Tämän Osan 14.2 mukaisesti kerättyjä tietoja käsitellään Applen tietosuojakäytännön mukaan.
Voit tutustua siihen osoitteessa http://www.apple.com/legal/privacy.
14.3
Siirtäminen; Osapuolten väliset suhteet
Et saa siirtää tätä Sopimusta etkä delegoida mitään tämän Sopimuksen alaisia velvoitteitasi
kokonaan tai osittain lain mukaisesti, fuusion myötä tai millään muulla tavoin ilman Applen
etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta, ja kaikki luovutusyritykset ilman tätä
suostumusta ovat mitättömiä. Jos haluat lähettää pyynnön Applen suostumuksesta
toimeksiantoon, lähetä sähköpostia osoitteeseen: devprograms@apple.com tai huolimatta
Osassa 14.5 sanotusta, lähetä kirjallinen pyyntö kehittäjätukeen, Apple Inc., One Apple Park
Way, 923-4DEV, Cupertino, CA, USA 95014. Tämän Sopimuksen ei tulkita synnyttävän mitään
kumppanuutta, yhteishanketta, luottamusasemaan perustuvaa velvollisuutta tai muuta laillista
yhteyttä Sinun ja Applen välille, eikä Sinulla ole oikeutta antaa sellaista vaikutelmaa suorasti tai
epäsuorasti. Tätä Sopimusta ei ole tarkoitettu minkään kolmansien osapuolten hyväksi.
14.4
Itsenäinen kehittäminen
Mikään tässä Sopimuksessa mainittu ei vaikuta Applen oikeuteen kehittää, hankkia, lisensoida,
markkinoida, mainostaa tai jakaa tuotteita tai tekniikoita, jotka suorittavat samoja tai
samankaltaisia toimintoja kuin Sopimukseen kuuluvat tuotteesi tai jotka muulla tavoin kilpailevat
Sopimukseen kuuluvien tuotteidesi, tai muiden kehittämiesi, tuottamiesi, markkinoimiesi tai
jakamiesi tuotteiden tai teknologioiden kanssa.
14.5
Ilmoitukset
Kaikkien tähän Sopimukseen liittyvien ilmoitusten on oltava kirjallisia, lukuun ottamatta niitä, jotka on
määritelty Osassa 14.3. Ilmoitukset katsotaan Applen antamiksi, kun ne on lähetetty Sinulle
rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen. Lukuun
ottamatta Osassa 14.3 mainittuja seikkoja, kaikki Applelle annettavat ilmoitukset katsotaan annetuiksi
(a) kun ne on toimitettu henkilökohtaisesti, (b) kolmen työpäivän kuluttua siitä, kun ne on lähetetty
kaupallisen, seuraavaksi työpäiväksi toimituksia tekevän kuljetusliikkeen kautta ja toimituksesta on
kirjallinen todiste, ja (c) viiden työpäivän kuluttua siitä, kun ne on lähetetty ensimmäisessä luokassa tai
kirjattuna kirjeenä, postimaksu maksettuna, tähän Applen osoitteeseen: Developer Relations Legal,
Apple Inc., One Apple Park Way, MS 169-4ISM, Cupertino, Kalifornia, 95014, USA Suostut
vastaanottamaan ilmoituksia sähköpostitse ja hyväksyt, että kaikki Applen sähköisesti lähettämät
ilmoitukset täyttävät kaikki lain edellyttämät viestinnän vaatimukset. Osapuoli voi vaihtaa sähköpostitai postitusosoitteensa antamalla toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen edellä kuvatulla tavalla.
14.6
Ositettavuus
Jos pätevän oikeudenkäyttöalueen tuomioistuin toteaa tämän Sopimuksen jonkin lausekkeen
täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, tämän Sopimuksen kyseinen lauseke
pannaan täytäntöön suurimmassa sallitussa laajuudessa niin, että se heijastaa osapuolten
tarkoitusta, ja tämän Sopimuksen muu osa on edelleen voimassa ja sillä on vaikutusta.
Kuitenkin, jos sovellettava laki kieltää tai rajoittaa Sinua noudattamasta täysin ja nimenomaisesti
tämän Sopimuksen kohtia ”Sisäisen käytön lisenssi ja rajoitukset”, ”Sinun velvollisuutesi”, ”Applevarmenteet; peruuttaminen” tai ”Käyttöönotto” tai estää minkä tahansa näiden osien
täytäntöönpanokelpoisuuden, tämä Sopimus päättyy välittömästi ja Sinun on välittömästi
lopetettava Apple-ohjelmiston käyttö osiossa ”Voimassaolo ja irtisanominen” kuvatulla tavalla.
14.7
Oikeudesta luopuminen ja rakenne
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Jos Apple ei pane jotain tämän Sopimuksen ehtoa täytäntöön, sitä ei pidä katsoa luopumiseksi
oikeudesta panna kyseinen tai muu ehto täytäntöön myöhemmässä vaiheessa. Kaikki lait tai
määräykset, jotka säätävät, että sopimuksen kieli on tulkittava laatijaa vastaan, eivät koske tätä
Sopimusta. Osien otsikot ovat vain lukemisen helpottamiseksi, eikä niitä pidä huomioida tätä
Sopimusta tulkittaessa.
14.8
Vienninvalvonta
A.
Et saa käyttää, viedä, uudelleenviedä, myydä, julkaista tai siirtää Apple-ohjelmistoa,
-palveluita tai Dokumentaatiota lukuun ottamatta Yhdysvaltojen lain, sen oikeudenkäyttöalueen
lakien, jossa olet hankkinut Apple-ohjelmiston tai joidenkin muiden sovellettavien lakien ja
määräyksien antamaa valtuutusta. Erityisesti, mutta ilman rajoituksia, Apple-ohjelmistoa,
-palveluita, lähdekoodia, tekniikkaa ja dokumentaatiota (jota tässä osiossa 14.8 kutsutaan
yhdessä nimellä "Apple Technology") ei saa viedä, jälleenviedä, siirtää tai julkaista (a) mihin
tahansa Yhdysvaltojen kauppasaarron kohteena olevaan maahan tai (b) kenelle tahansa, joka on
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön luettelossa Erityisesti nimetyistä kansalaisista, Yhdysvaltain
kauppaministeriön kiellettyjen henkilöiden luettelosta tai muista rajoitettujen osapuolten
luetteloista. Applen tekniikkaa käyttämällä vakuutat, ettet ole missään tällaisessa maassa tai
luettelossa. Hyväksyt myös sen, ettet käytä Applen tekniikkaa mihinkään Yhdysvaltojen
lainsäädännön kieltämään käyttötarkoitukseen, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta,
ydinaseiden, ohjusten, kemiallisten tai biologisten aseiden kehittämiseen, suunnitteluun,
valmistukseen tai tuotantoon tai muihin sotilaallisiin käyttötarkoituksiin. Vakuutat, että Applen
tekniikan julkaisua edeltäviä versioita käytetään vain kehitys- ja testaustarkoituksiin eikä niitä
vuokrata, myydä, liisata, alilisensoida, luovuteta tai muutoin siirretä. Vakuutat lisäksi, ettet myy,
siirrä tai vie mitään sellaista tuotetta, prosessia tai palvelua, joka on sellaisenaan ennen julkaisua
julkaistun Apple Technologyn tuote.
B. Vakuutat ja takaat, että sinä ja edustajasi (mukaan lukien edunsaajat, omistajat, sidoksissa
olevat ja / tai assosioituneet osapuolet) eivät ole: (a) minkä tahansa pakotusluettelon maissa,
joissa App Store on saatavana, (b) liiketoiminnan harjoittaminen missä tahansa Yhdysvaltojen
vientikiellossa olevassa maassa ja (c) sotilaskohtainen Käyttäjä sellaisena kuin se on määritelty
CFR: n 15 §: ssä 744.
14.9
Hallituksen Käyttäjät
Apple-ohjelmisto ja Dokumentaatio ovat Commercial Items -tuotteita siten kuin kyseinen termi on
määritelty säädöksessä 48 C.F.R. §2.101, ja ne koostuvat Commercial Computer Software
-ohjelmistosta ja Commercial Computer Software Documentation -dokumentaatiosta siten kuin
kyseisiä termejä käytetään säädöksissä 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202, soveltuvin
osin. Mikäli Lisenssin hankkija tai käyttäjä on Yhdysvaltain viranomainen, sovelletaan
säädöksiä 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202-1 - 227.7202-4, soveltuvin osin, niin että
Commercial Computer Software ja Commercial Computer Software Documentation on lisensoitu
(a) vain Commercial Items -tuotteina ja (b) samoilla näissä sopimusehdoissa ilmoitetuilla
oikeuksilla, jotka koskevat kaikkia muita käyttäjiä. Julkaisemattoman materiaalin oikeudet
pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaisesti.
14.10 Kiistojen ratkaisu; sovellettava laki
Kaikki tästä Sopimuksesta, Apple-ohjelmistosta tai Sinun suhteestasi Appleen aiheutuvat tai
näihin liittyvät Sinun ja Applen väliset oikeusriidat tai muut kiistat ratkaistaan Kalifornian Northern
Districtissä, ja Sinä ja Apple täten sitoudutte kyseisen Districtin osavaltiollisten ja liittovaltiollisten
oikeusistuimien henkilökohtaiseen lainkäyttövaltaan ja yksinomaiseen alueelliseen toimivaltaan
kaikkien tämänkaltaisten oikeusriitojen tai kiistojen ratkaisun yhteydessä. Tätä Sopimusta
säätelevät Yhdysvaltojen ja Kalifornian osavaltion lait ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti lukuun
ottamatta Kalifornian lakikokoelmaa, joka koskee lakiristiriitoja. Edellä mainitusta huolimatta:
(a) Jos olet Yhdysvaltojen liittovaltion liitohallituksen hallituselin, virasto tai jaosto, tätä Sopimusta
säätelevät Yhdysvaltojen lait, ja jos sovellettavaa liittovaltion lakia ei ole, Kalifornian osavaltion lait
ovat voimassa. Lisäksi, ja huolimatta mistään päinvastaisesta tässä Sopimuksessa mainitusta
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(mukaan lukien ilman rajoitusta Osa 10 (Vahingonkorvaus)), kaikki syytteet, vaatimukset,
valitukset ja riita-asiat käsitellään Yhdysvaltojen Contract Disputes Act -lain (41 U.S.C. §§601613), Tucker Act -lain (28 U.S.C. § 1346(a) ja § 1491), tai Federal Tort Claims Act -lain
mukaisesti (28 U.S.C. §§ 1346(b), 2401-2402, 2671-2672, 2674-2680), soveltuvin osin, tai muun
sovellettavan hallintoviranomaisen mukaan. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että jos olet
Yhdysvaltojen liittovaltion, osavaltion tai paikallishallinnon hallituksen hallituselin, virasto tai jaosto
tai yhdysvaltalainen julkinen ja virallisesti hyväksytty oppilaitos, korvausvelvoitteesi ovat voimassa
vain siinä määrin, että ne eivät saisi Sinua rikkomaan mitään sovellettavaa lakia (esimerkiksi
Antideficiency Act -lakia), ja Sinulla on laillisesti vaadittava valtuutus tai valtuuttava säädös;
(b) Jos Sinä (tämän Sopimuksen solmivana yksikkönä) olet Yhdysvaltojen julkinen ja valtuutettu
oppilaitos tai valtion tai paikallisen hallituksen edustaja, osasto tai virasto Yhdysvalloissa, silloin
(a) tätä Sopimusta hallinnoidaan ja tulkitaan sen (Yhdysvaltojen) osavaltion lakien mukaisesti,
jossa yksikkösi kotipaikka sijaitsee, lukuun ottamatta osavaltion lakielintä, joka käsittelee lain
ristiriidat; (b) kaikki Sinun ja Applen väliset riita-asiat tai muut erimielisyydet, jotka aiheutuvat tästä
Sopimuksesta, Apple-ohjelmistosta tai suhteestasi Appleen tai liittyvät niihin, käsitellään PohjoisKalifornian piirin liittotuomioistuimessa, ja Sinä ja Apple täten suostutte käyttämää
henkilökohtaista oikeudenkäyttöaluetta ja kyseisen piirin oikeuspaikkaa, ellei yksikkösi kotipaikan
laeissa nimenomaisesti kielletä tällaisen suostumuksen antamista; ja
(c) Jos olet kansainvälinen, valtioidenvälinen organisaatio, jolle on myönnetty immuniteetti
kansallisten oikeusistuimien tuomiovaltaa vastaan valtioidenvälisen erioikeuden tai sopimuksen
mukaan, kaikki tästä Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät kiistat tai vaateet määritetään
välimiesmenettelyllä, jota hallinnoi International Centre for Dispute Resolution kansainvälisten
sovittelusääntöjensä mukaisesti. Sovittelu käydään Englannissa Lontoossa, sovittelun kieli on
englanti ja sovittelijoiden määrä on kolme. Suostut Applen pyynnöstä toimittamaan todisteen
statuksestasi valtioidenvälisenä organisaationa, jolla on mainitut etuoikeudet ja immuniteetit.
Tätä Sopimusta ei rajoita Yhdistyneiden kansakuntien Yleissopimus kansainvälistä tavaran
kauppaa koskevista sopimuksista (CISG), jonka soveltaminen tähän Sopimukseen
nimenomaisesti poissuljetaan.
14.11 Koko Sopimus; Käytettävä kieli
Tämä sopimus on osapuolten välinen koko sopimus, joka koskee tässä Sopimuksessa
lisensoitujen Apple-ohjelmistojen, Apple-palveluiden ja Apple-varmenteiden käyttöä, ja ellei tässä
toisin mainita, se korvaa kaikki aikaisemmat yhteisymmärrykset ja sopimukset aiheesta. Edellä
mainitusta huolimatta, siltä osin kuin Sinulle toimitetaan Ohjelman puitteissa julkaisua edeltäviä
materiaaleja ja tällaisiin julkaisua edeltäviin materiaaleihin sovelletaan erillistä lisenssisopimusta,
hyväksyt, että tällaisten materiaalien mukana toimitettava lisenssisopimus sekä tämän
Sopimuksen Osa 9 (Luottamuksellisuus) koskevat myös tällaisten materiaalien käyttöä. Jos
olet tehnyt tai teet myöhemmin Xcode- ja Apple SDKs -sopimuksen, tämä Apple Developer
Enterprise Program -ohjelman lisenssisopimus on voimassa silloin, jos näiden kahden samaan
aiheeseen liittyvän sopimuksen välillä on ristiriitaisuuksia, edellyttäen kuitenkin, että tämän Apple
Developer Enterprise Program -ohjelman lisenssisopimuksen tarkoituksena ei ole estää Sinua
harjoittamasta mitään Xcode- ja Apple SDK -sopimuksissa sinulle myönnettyjä oikeuksia tässä
määritettyjen ehtojen mukaisesti. Tätä Sopimusta voidaan muuttaa vain: (a) molempien
osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella lisäyksellä tai (b) tämän Sopimuksen nimenomaisesti
sallimassa laajuudessa (esimerkiksi Applen Sinulle lähettämällä kirjallisella tai sähköpostiilmoituksella). Kaikki käännökset toimitetaan Sinulle ilmaiseksi, ja jos englanninkielisen ja minkä
tahansa muun kuin englanninkielisen version välillä on ristiriitaisuuksia, tämän Sopimuksen
englanninkielinen versio on etusijalla siinä määrin, kuin oman lainkäyttöalueesi paikallinen laki ei
sitä estä. Jos sijaitset Quebecin provinssissa Kanadassa tai edustat hallituksen organisaatiota
Ranskassa, seuraava lauseke koskee Sinua: Osapuolet täten vahvistavat, että osapuolet ovat
pyytäneet, että tämä Sopimus ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat laaditaan englannin kielellä. Les
parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en
anglais.
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Liite 1
(Sopimukseen)

Apple Push -ilmoituksen lisäehdot palvelu ja paikalliset ilmoitukset
Seuraavat ehdot ovat voimassa Sopimuksen ehtojen lisäksi, ja niitä sovelletaan kaikkeen APN:n
käyttöön (Apple Push Notification -palvelu):
1.

APN:n käyttö

1.1
Voit käyttää APN:ää vain omissa Sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa apeissasi, Korteissasi ja/tai
lähettämään Safari Push -ilmoituksia niiden sivustosi Käyttäjien macOS-työpöydälle, jotka ovat
päättäneet vastaanottaa ilmoituksia Safarin kautta macOS:llä. Sinä, Sisäiseen käyttöön tarkoitettu
appisi ja/tai Korttisi voitte käyttää APN:ää vain APN-ohjelmointirajapinnan kautta ja vain, jos Apple on
määrittänyt Sinulle Push-appitunnuksen. Lukuun ottamatta Palveluntarjoajaa, joka auttaa Sinua APN:n
käytössä, sitoudut olemaan jakamatta Push-appitunnustasi kolmannelle osapuolelle. Ymmärrät, että et
voi päästä APN:ään tai käyttää sitä Sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen.
1.2
Sinulla on lupa käyttää APN:ää ja APN-ohjelmointirajapintoja vain push-ilmoitusten
lähettämiseen sinulle Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appi, Korttisi tai sivustosi käyttäjien macOStyöpöydälle, jotka ovat valinneet vastaanoton Safari Push -ilmoitukset MacOS:n Safarin kautta tai
käytettäväksi osana MDM:ää tai määritysprofiilien lähettämiseen Sopimuksen sallimalla tavalla
(mukaan lukien rajoituksetta Liite 2), APN-dokumentaatio ja kaikki sovellettavat lait ja määräykset
(mukaan lukien kaikki teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lait).
1.3
Ymmärrät, että ennen kuin lähetät Käyttäjälle mitään push-ilmoituksia APN:n kautta,
Käyttäjän on suostuttava saamaan tällaiset ilmoitukset. Suostut olemaan poistamatta käytöstä,
ohittamatta tai muuten häiritsemättä mitään Applen toteuttamia suostumuspaneeleja tai Applejärjestelmän asetuksia ilmoitustoiminnon ottamiseksi käyttöön tai poistamiseksi käytöstä. Jos
Käyttäjän suostumus Push-ilmoitusten vastaanottamiseen evätään tai se myöhemmin
peruutetaan, et voi lähettää Käyttäjälle Push-ilmoituksia.
2.

Lisävaatimukset

2.1
Et voi käyttää APN:ää tai Paikallisia ilmoituksia ei-toivottujen viestien lähettämiseen Käyttäjille
tarkoituksena kalastella tietoja tai lähettää roskapostia, mukaan lukien mutta ei ainoastaan
osallistuminen mihinkään toimintoihin, jotka rikkovat roskapostituksen estäviä lakeja ja määräyksiä tai
jotka ovat muutoin epäsopivia, asiattomia tai laittomia. APN:ää ja Paikallisia ilmoituksia tulisi käyttää
lähettämään käyttäjälle asiaankuuluvia viestejä, joista on hyötyä (esimerkiksi vastaus Käyttäjän
tietopyyntöön, asiaankuuluvan, sisäisen käytön appiin liittyvän tiedon toimittaminen).
2.2
Et saa käyttää APN:ää tai Paikallisia ilmoituksia minkäänlaiseen mainontaan, tuotteiden
mainostamiseen tai suoramarkkinointiin (esimerkiksi kalliimpien tuotteiden myynti ja ristiinmyynti),
mukaan lukien mutta ei ainoastaan viestien lähettäminen tarkoituksena edistää Sisäiseen
käyttöön tarkoitetun apin käyttöä tai mainostaa uusien ominaisuuksien tai versioiden saatavuutta.
Edellä esitetystä huolimatta voit käyttää APN:ää tai Paikallisia ilmoituksia
myynninedistämistarkoituksiin Korttisi yhteydessä, kunhan tällainen käyttö liittyy suoraan Korttiin,
esimerkiksi myymäläkuponki voidaan lähettää Korttiisi Walletissa.
2.3
Et saa käyttää liikaa APN:n yleistä verkkokapasiteettia tai kaistanleveyttä tai
kohtuuttomasti kuormittaa iOS-tuotetta, Apple Watchia, Apple TV:tä, macOS-käyttöjärjestelmää
tai käyttäjää liiallisilla Push-ilmoituksilla tai Paikallisilla ilmoituksilla Applen oman kohtuullisen
harkintansa mukaisesti. Lisäksi sitoudut olemaan vahingoittamatta tai häiritsemättä Applen
verkkoja tai palvelimia tai muita kolmannen osapuolen palvelimia tai verkkoja, jotka on liitetty
APN:ään, tai muuten häiritsemättä muiden kehittäjien APN:n käyttöä.
2.4
Et voi käyttää APN: tä tai paikallisia ilmoituksia lähettämään materiaalia, joka sisältää
kaikenlainen säädytöntä, pornografista, loukkaavaa tai loukkaavaa sisältöä tai kaikenlaista
materiaalia (tekstiä, grafiikkaa, kuvia, valokuvia, ääniä jne.) Tai muuta sisältöä tai materiaalia
käyttäjän Käyttäjä voi pitää sitä vastenmielisenä Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appi, Sinun
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Kulkea, tai Sinun Sivusto.
2.5
Et saa siirtää, tallentaa tai muulla tavoin asettaa saataville materiaalia, joka sisältää
viruksia tai muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka saattavat häiritä, haitata tai
rajoittaa APN:n tai iOS-tuotteen, Apple Watchin, Apple TV:n tai macOS:n normaalia toimintaa, ja
hyväksyt, että et poista käytöstä, huijaa, hakkeroi tai muulla tavoin häiritse mitään turvallisuuteen,
digitaaliseen allekirjoittamiseen, todentamiseen tai varmentamiseen liittyviä mekanismeja, jotka
on liitetty APN:ään tai joita käytetään APN:ssä, etkä myöskään auta muita tekemään niin.
3.
Lisäehdot verkkosivuston Push-tunnuksille. Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti
ymmärrät ja hyväksyt, että Safari Push -ilmoitukset, jotka lähetät Verkkosivustosi Pushtunnuksella, on lähetettävä omalla nimelläsi, tavaramerkilläsi tai tuotemerkilläsi (esimerkiksi
käyttäjän tulisi tietää, että viestintä tulee sivustoltasi) ja siinä on oltava kuvake, tavaramerkki, logo
tai muu Verkkosivustosi tunniste. Suostut olemaan väärentämättä toista Sivustoa tai tahoa
esiintymään toisena Sivustona tai tahona tai johtamasta muuten käyttäjiä harhaan Safarin Pushilmoituksen lähettäjän suhteen. Siltä osin kuin viittaat kolmannen osapuolen tavaramerkkiin tai
tuotemerkkiin Safari Push -ilmoituksessasi, vakuutat ja takaat, että sinulla on tarvittavat oikeudet.
4.
Toimitus APN:n tai paikallisten ilmoitusten kautta. Ymmärrät ja hyväksyt, että APN:n
tarjoamiseksi ja Push-ilmoitustesi asettamiseksi saataville iOS-tuotteissa, Apple Watchissa, Apple
TV:ssä tai macOS:ssä Apple voi lähettää Push-ilmoituksiasi useissa julkisissa verkoissa,
erilaisissa medioissa ja muokata tai muuttaa Push-ilmoituksiasi vastaamaan teknisiä ja muita
vaatimuksia verkkoon tai laitteisiin yhdistämistä varten. Tiedostat ja hyväksyt, että APN ei ole,
eikä sen ole tarkoitettu olevan, taattu tai turvallinen toimituspalvelu, etkä saa käyttää sitä
sellaisena tai luottaa sen olevan sellainen. Lisäksi APN:n käytön tai Paikallisten ilmoitusten
toimittamisen ehtona suostut siihen, että et välitä yksilölle kuuluvia arkaluonteisia henkilökohtaisia
tai luottamuksellisia tietoja (esimerkiksi sosiaaliturvatunnusta, rahoitustiliä tai maksutapahtumia
koskevia tietoja tai mitä tahansa tietoja, joiden osalta henkilöllä saattaa olla kohtuullinen odotus
turvallisesta lähetyksestä) osana tällaista ilmoitusta, ja suostut noudattamaan kaikkia
sovellettavia ilmoitus- tai suostumusvaatimuksia, jotka koskevat käyttäjän henkilökohtaisten
tietojen keräämistä, siirtämistä, ylläpitoa, käsittelyä tai käyttöä.
5.

Hyväksyntäsi. Tiedostat ja hyväksyt, että:

5.1
Apple voi aika ajoin, ilman ennakkoilmoitusta tai ilmoittamalla asiasta sinulle ennakkoon
(a) muokata APN:ää, mukaan lukien minkä tahansa toiminnon tai ominaisuuden muuttaminen tai
poistaminen, tai (b) muokata, myöntää uudelleen tai julkaista uudelleen APNohjelmointirajapintoja. Ymmärrät, että tällaiset muutokset saattavat vaatia Sinua muuttamaan tai
päivittämään Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appejasi, Korttejasi tai verkkosivustojasi omalla
kustannuksellasi. Applella ei ole nimenomaista tai epäsuoraa velvoitetta tarjota APN:ää tai jatkaa
sen tarjoamista ja se voi keskeyttää tai lopettaa APN:n kokonaan tai osittain milloin tahansa.
Apple ei ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista, joita Sinulle tai
muille osapuolille aiheutuu tällaisesta palvelun keskeyttämisestä tai lopettamisesta tai APN:n tai
APN-ohjelmointirajapinnan tällaisesta muokkaamisesta.
5.2
APN ei ole saatavilla kaikilla kielillä tai kaikissa maissa, eikä Apple väitä, että APN olisi
tarkoituksenmukainen tai käytettävissä missään tietyssä sijainnissa. Siltä osin kuin päätät
käyttää APN:ää, teet sen omasta aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien sovellettavien lakien
noudattamisesta, mukaan lukien sovellettavat paikalliset lait.
5.3
Apple tarjoaa APN:n Sinulle käytettäväksi Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin, Korttisi tai
Sivustosi kanssa, eikä se toimita APN:ää suoraan käyttäjille. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että
kaikki Push-ilmoitukset lähetät Sinä, ei Apple, Käyttäjälle Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissa,
Kortissa tai Sivustolla, ja Sinä olet yksin vastuussa kaikista niihin siirretyistä tiedoista tai sisällöstä
ja mistä tahansa sellaisesta APN:n käytöstä . Lisäksi hyväksyt ja suostut siihen, että kaikki
Paikalliset ilmoitukset lähetät Sinä, ei Apple, oman Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi
käyttäjälle, ja Sinä olet yksin vastuussa kaikista niiden kautta siirretyistä tiedoista tai sisällöstä.
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5.4
Apple ei anna Sinulle mitään takuita APN:n saatavuudesta tai käytettävissä olevasta
ajasta eikä sillä ole velvollisuutta tarjota ylläpitoa tai teknistä tai muunlaista tukea APN:lle.
5.5
Apple pidättää oikeuden poistaa APN-käyttöoikeutesi, rajoittaa APN:n käyttöäsi tai
peruuttaa Push-appitunnuksesi milloin tahansa oman harkintansa mukaan.
5.6
Apple voi seurata ja kerätä tietoja (mukaan lukien mutta eivät ainoastaan tekniset ja
vianmääritystiedot) APN:n käytöstäsi tarkoituksenaan auttaa Applea parantamaan APN:ää ja
muita Apple-tuotteita tai -palveluita ja vahvistaa, että noudatat tätä Sopimusta, edellyttäen
kuitenkin, että Apple ei käytä tai paljasta minkään Push-ilmoituksen sisältöä, ellei Applella ole
hyvää syytä uskoa, että tällainen käyttö tai paljastaminen on kohtuullisen välttämätöntä seuraavia
tarkoituksia varten: (a) oikeudellisen prosessin tai pyynnön noudattaminen; (b) tämän
Sopimuksen ehtojen täytäntöönpano, mukaan lukien niiden mahdollisten rikkomuksien tutkinta;
(c) tietoturvaan, petoksiin tai tekniikkaan liittyvien ongelmien estäminen tai muu käsittely; tai (d)
Applen, sen kehittäjien, asiakkaiden tai yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden
suojaaminen lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla. Edellä esitetystä huolimatta tiedostat ja
hyväksyt, että iOS, iPadOS, macOS ja watchOS voivat käyttää Push-ilmoituksia paikallisesti
käyttäjän laitteella vain käyttäjien pyyntöihin vastaamiseksi ja laitteen käyttökokemuksen ja
ehdotusten mukauttamiseksi.
6.
Lisävastuuta koskeva vastuuvapauslauseke. APPLE EI OLE VASTUUSSA
VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT APN:N KÄYTÖSTÄ, MUKAAN
LUKIEN APN:N HÄIRIÖISTÄ TAI ILMOITUSTEN KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI
AINOASTAAN MAHDOLLISET SÄHKÖKATKOT, JÄRJESTELMÄVIAT,
VERKKOHYÖKKÄYKSET, AJOITETTU TAI AJOITTAMATON YLLÄPITO TAI MUUT
KESKEYTYKSET.
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Liite 2
(Sopimukseen)

Lisäehdot käyttöoikeuden MDM:n ja Määritysprofiilien käytölle
Seuraavat ehdot ovat voimassa Sopimuksen ehtojen lisäksi ja niitä sovelletaan MDM:n ja
Määritysprofiilien käyttöösi.
1.

MDM:n ja Määritysprofiilien käyttö

1.1
Voit käyttää Vain MDM varten Oma sisäinen, yrityksen sisäinen johto sinun
Työntekijöiden tai sallittujen käyttäjien käyttöönottolaitteet tai, jos Apple on valinnut sinut
yksinomaan kolmannen osapuolen MDM-kehittäjänä tarjota pääsy MDM:ään MDM-asiakkaillesi
osana yhteensopivaa tuotetta. Sinä tai MDM-asiakkaasi voitte käyttää MDM:ää vain sellaisen
MDM-varmenteen ja Määritysprofiilin avulla, jotka on määritetty vastaamaan Sinulle tai
Yhteensopivien tuotteidesi asiakkaalle annettuun MDM-varmenteeseen. Kaikki MDM:n käyttö on
sallittua vain tavalla, jonka Apple on nimenomaisesti valtuuttanut tässä Sopimuksessa sekä
MDM-protokollassa ja -dokumentaatiossa ja kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten
mukaisesti. Ymmärrät, että ei Sinulla eikä MDM-asiakkaallasi ole oikeutta käyttää MDM:ää
Sopimuksesi päättymisen tai irtisanomisen jälkeen. MDM-asiakkaasi voi kuitenkin jatkaa MDM:n
käyttämistä, jos hän on tehnyt erillisen MDM-sopimuksen Applen kanssa.
1.2
Sinulla on oikeus päästä MDM:ään tai käyttää sitä vain Työntekijöidesi tai Sallittujen
käyttäjiesi Käyttöönottolaitteiden hallinnoimiseen tai, jos Apple on valinnut Sinut kolmannen
osapuolen MDM-kehittäjäksi, Yhteensopivien tuotteiden kehittämiseen MDM-asiakkaiden
jaettavaksi ja käytettäväksi. Ymmärrät, että Määritysprofiili on asennettava kuhunkin tuettuun
Apple-tuotteeseen ennen MDM:n tai laitemääritysten käyttöä kyseisen Tuotteen kanssa Voit jakaa
Määritysprofiileja tuettuihin Apple-tuotteisiin sähköpostitse tai verkkosivulla, langattomalla jakelulla,
käyttämällä MDM:ää, Apple Configuratoria tai muita Applen toimittamia asennusapuohjelmia tai
Yhteensopivia tuotteita. Voit poistaa asennetut Määritysprofiilit milloin tahansa.
1.3
MDM:n käyttämiseksi Sinun on ylläpidettävä suojattua palvelinta, jotta voit olla
yhteydessä Applen APN:ään ja/tai muihin Apple-verkkopalveluihin, ja hyväksyt, että kaiken
viestinnän Sinun ja Applen APN:n ja/tai muiden Apple-verkkopalveluiden ja MDM:n välillä on
oltava tämän Sopimuksen ehtojen mukaista. Et saa käyttää liikaa tällaisten palvelimien tai
palvelujen verkkokapasiteettia tai kaistanleveyttä, jonka Apple voi kohtuullisella harkinnallaan
määrittää. Lisäksi sitoudut olemaan vahingoittamatta tai häiritsemättä Applen verkkoja tai
palvelimia, APN:ään liitettyjä kolmansien osapuolten verkkoja tai palvelimia, muita Applen
verkkopalveluja tai MDM:ää tai häiritsemättä muutoin minkä tahansa edellä mainitun käyttöä.
1.4
Apple ei anna Sinulle mitään takuita MDM:n tai muiden Apple-verkkopalveluiden
saatavuudesta tai käytettävissä olevasta ajasta eikä sillä ole velvollisuutta tarjota ylläpitoa tai
teknistä tai muunlaista tukea MDM:lle tai muille aiheeseen liittyville Apple-palveluille. Apple ei
takaa, että MDM:n avulla käytettävä tiedonsiirto Käyttöönottolaitteisiin, MDM-asiakkaiden Appletuotteisiin tai Yhteensopiviin tuotteisiin on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Lisäksi verkkoolosuhteet sekä Työntekijän tai MDM-asiakkaan käyttämä Apple-tuote voivat johtaa komentojen
tai vastauksien viivästymiseen.
1.5
Apple pidättää oikeuden vaatia Sinua lopettamaan kaiken MDM-protokollan ja
Määritysprofiilien käytön ja poistaa pääsyoikeutesi MDM:ään ja/tai peruuttaa MDM-varmenteesi
(ja mahdollisen Sinulle toimitetun MDM-allekirjoitusvarmenteen) milloin tahansa oman
harkintansa mukaan. Ellei tässä nimenomaisesti toisin mainita, et jaa Applen MDM:n osana
toimittamia materiaaleja tai dokumentaatioita kolmannelle osapuolelle ja käytät MDM:ää ja
Määritysprofiileja vain tässä nimenomaisesti sallitulla tavalla. Lukuun ottamatta tässä
nimenomaisesti sallittua, sitoudut olemaan myymättä, jälleenmyymättä, vuokraamatta tai muuten
antamatta MDM:n käyttöoikeutta kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle tai yrittämättä
luoda korvaavaa tai vastaavaa palvelua käyttämällä MDM:ää tai käyttämättä MDM:ää muiden
kuin yhteensopivien Apple-tuotteiden kanssa.
Yrityssopimus

Sivu 42

1.6
Apple ei ole vastuussa mistään kuluista, kustannuksista, vahingoista, menetyksistä
(mukaan lukien rajoituksetta menetetyt liiketoimintamahdollisuudet tai menetetyt tuotot) tai muista
sitoumuksista, joita Sinulle voi aiheutua Määritysprofiilien tai MDM:n käytöstäsi, mukaan lukien
mutta ei ainoastaan sisäinen käyttöönotto tai MDM-asiakkaidesi käyttö Yhteensopivien tuotteidesi
yhteydessä.
2.

Lisävaatimukset Sisäiselle käyttöönotolle

2.1
Jos käytät MDM:ää omaan sisäiseen käyttöönottoosi, suostut ilmoittamaan
Työntekijöillesi ja/tai Sallituille käyttäjillesi ennen Määritysprofiilien asennusta, että pystyt olemaan
vuorovaikutuksessa heidän Käyttöönottolaitteidensa kanssa etänä, mukaan lukien mutta ei
ainoastaan profiilien tarkistaminen, asentaminen tai poistaminen, asennettujen appien
tarkistaminen, suojattujen poistamistoimintojen käyttäminen ja laitteiden pääsykoodien
pakottaminen. MD M- pr o tok o l la n k äy tö n e ht o na t ä ll a is i in t ark o it uk s ii n v ak u u ta t j a
tak a at A p p le l l e, e tt ä S i nu l l a on k a ik k i t arv it t av a t o ik eu d et j a s u os t um uk s et
k erä t ä, k äy tt ä ä j a h al l i ta m i tä t a ha ns a M DM - pro t ok o l l as t a t äl l ä t av o in s a a m aas i
ti e to a.
2.2
Et saa käyttää MDM:ää Työntekijöidesi, Sallittujen käyttäjiesi tai minkään
Käyttöönottolaitteiden valvontaan peitellyllä tavalla tai valtuuttamattomien tietojen kalasteluun,
keräämiseen tai muulla tavalla hankkimiseen, mukaan lukien mutta ei ainoastaan osallistuminen
toimintaan, joka loukkaa käyttäjän yksityisyyttä tai joka on epäsopivaa, asiatonta tai laitonta.
2.3
Et saa käyttää MDM:ää millään tavalla siirtääksesi, yhdistääksesi tai muulla tavoin
asettaaksesi saataville materiaalia, joka sisältää viruksia tai muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai
ohjelmia, jotka voivat haitata, häiritä tai rajoittaa MDM:n normaalia toimintaa. Lisäksi suostut
olemaan poistamatta käytöstä, huijaamatta, hakkeroimatta tai muuten häiritsemättä mitään
MDM:n sisältämää tai sen käyttämää tietoturvaan, sertifikaatin varmennukseen tai todennukseen
liittyvää mekanismia tai sallimatta muiden tehdä niin.
2.4
Jos käytät MDM:ää sisäiseen käyttöönottoon, kaikkia MDM:n käytön kautta saamiasi
tietoja voi käyttää vain sisäisen tietoteknologiasi ja laitehallinnan tarkoituksiin (esimerkiksi laitteen
lukitseminen suojaustarkoituksessa, kadonneen laitteen etätyhjentäminen jne.). Esimerkiksi Sinä
ja Palveluntarjoajasi ette saa yhdistää laitetietojasi toisen yrityksen laitetietoihin tai käyttää niitä
muihin tarkoituksiin kuin omiin sisäisiin tietoteknologiatarkoituksiisi ja laitteiden hallintaan. Sinun
on käsiteltävä kaikkia näitä tietoja kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten (mukaan lukien
yksityisyyden suojaa ja tiedonkeruuta koskevat lait) mukaisesti.
3.

Lisävaatimukset Yhteensopiville tuotteille

3.1
Ellei edellä Osassa 2 muuta mainita, voit käyttää MDM:ää vain Yhteensopivien
tuotteiden kehittämiseen ja jakamiseen MDM-asiakkaillesi, jos Apple on valinnut sinut kolmannen
osapuolen kehittäjäksi kyseisille Yhteensopiville tuotteille. Et voi käyttää MDM:ää kokonaan tai
osittain tarjotaksesi Yhteensopivia tuotteita kuluttajille tai yksityishenkilöille ei-kaupalliseen,
henkilökohtaiseen käyttöön, ellei Apple toisin nimenomaan kirjallisesti salli. Et voi myöskään
lisensoida, myydä tai muuten tarjota MDM:ää kokonaan tai osittain riippumatta sen käytöstä
Yhteensopivassa tuotteessa. Et saa esimerkiksi periä MDM-asiakkailtasi erillisiä maksuja MDM:n
käytöstä, etkä saa myydä MDM:n käyttöoikeutta lukuun ottamatta sen niputtamista
Yhteensopivan tuotteen kanssa.
3.2
Hyväksyt, että MDM:ää käyttäviä Yhteensopivia laitteitasi ei ehkä saa suunnitella tai
markkinoida käyttäjien tai yhteensopivien Apple-tuotteiden valvontaan millään
valtuuttamattomalla tavalla, esimerkiksi tällaiset Yhteensopivat tuotteet eivät saa kalastella tai
kerätä tietoja tai osallistua toimintaan, joka loukkaa käyttäjän yksityisyyttä tai joka on muulla
tavalla epäsopivaa, asiatonta tai laitonta.
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3.3
Hyväksyt, että Yhteensopivat tuotteesi eivät saa poistaa käytöstä, huijata, hakkeroida tai
muuten häiritä mitään MDM:n sisältämää tai sen käyttämää tietoturvaan, varmenteiden
varmennukseen tai todennukseen liittyvää mekanismia eivätkä ne salli muiden tehdä niin. Sinä
tai Yhteensopivat tuotteesi ette tietoisesti siirrä, yhdistä tai muulla tavoin aseta saataville
materiaalia, joka sisältää viruksia tai muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka voivat
haitata, häiritä tai rajoittaa MDM:n normaalia toimintaa.
3.4
Ellei tässä toisin mainita, kaikkia MDM:n käytön kautta saamiasi tietoja voi käyttää vain
Yhteensopivien tuotteiden kehittämiseen tai käyttöönottoon MDM-asiakkaillesi. Et voi jakaa
MDM:n käytön kautta saatuja tietoja kolmansille osapuolille (lukuun ottamatta Palveluntarjoajia,
jotka toimivat puolestasi) tämän Sopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi Sinä tai Palveluntarjoajasi
ette saa yhdistää tietoja useiden MDM-asiakkaiden Yhteensopivista tuotteista julkaistakseen
julkisella verkkosivustolla, mitä iOS-versioita tai iOS-appeja MDM-asiakkaat käyttävät yleisimmin
jne.
4.

Varmenteen käyttö Yhteensopivissa tuotteissa

4.1
Ymmärrät, että MDM-asiakkaidesi on hankittava MDM-varmenne Applelta, ennen kuin he
voivat käyttää MDM:ää Yhteensopivien tuotteidesi kanssa. MDM-asiakkaasi voivat hakea
tällaisia Varmenteita, jos olet allekirjoittanut heidän varmenteiden allekirjoituspyyntönsä (CSR)
joko manuaalisesti tai automaattisesti. Apple antaa Sinulle MDM-allekirjoitusvarmenteen, jonka
avulla voit allekirjoittaa tällaiset CSR:t. Suostut ilmoittamaan MDM-asiakkaillesi tästä
vaatimuksesta ja tarjoamaan riittävän tuen ja siihen liittyvät asiakirjat.
4.2
Suostut allekirjoittamaan CSR:t vain Yhteensopivien tuotteidesi MDM-asiakkaille ja vain,
jos kyseiset MDM-asiakkaat ovat toimittaneet Sinulle yrityksensä nimen ja yksilölliset yhteystiedot
ja Sinä olet vahvistanut ne. Suostut toimittamaan tällaisia tietoja Applelle Applen pyynnöstä ja
tekemään yhteistyötä Applen kanssa heidän MDM:n käytön yhteydessä. Ymmärrät, että Apple
saattaa vaatia Sinua ottamaan yhteyttä kyseiseen yritykseen, esimerkiksi jos MDM:n käytössä tai
MDM-varmenteen apissa on ongelmia.
4.3
Apple pidättää oikeudet peruuttaa tai poistaa käytöstä MDM-allekirjoitusvarmenteesi ja
MDM-asiakkaidesi MDM-varmenteet oman harkintansa mukaan.
4.4
Suostut käyttämään MDM-allekirjoitusvarmennettasi vain tässä mainituilla tavoilla.
Epäilysten välttämiseksi et saa toimittaa, jakaa tai siirtää MDM-allekirjoitusvarmennettasi muille
tahoille, mukaan lukien MDM-asiakkaillesi tai mille tahansa jälleenmyyjillesi. Et voi sisällyttää
tällaista MDM-allekirjoitusvarmennetta Yhteensopivaan tuotteeseesi. Suostut ryhtymään
tarvittaviin toimenpiteisiin varmenteen turvallisuuden ja yksityisyyden suojaamiseksi.
Epäselvyyksien välttämiseksi voit käyttää MDM-protokollaa Yhteensopivan tuotteen
kehittämiseen auttaaksesi MDM-asiakkaitasi avainten luomisessa ja CSR:n lähettämisessä
Sinulle allekirjoitettavaksi MDM-allekirjoitusvarmenteella. Et voi luoda tai käyttää MDMasiakkaidesi yksityistä avainta etkä saa sekaantua Applen prosesseihin MDM-varmenteiden
tarjoamiseksi MDM-asiakkaillesi. Et myöskään houkuttele Käyttäjiä rikkomaan MDM-varmenteen
palvelusopimuksen ehtoja Applen kanssa tai rikkomaan mitään Apple-käytäntöjä MDM:n,
määritysprofiilien tai minkä tahansa Applen varmenteiden käytöstä.
4.5
Olet yksin vastuussa MDM:n käyttöön Yhteensopivissa tuotteissasi liittyvän tuen ja avun
tarjoamisesta MDM-asiakkaillesi, mukaan lukien mutta ei ainoastaan kaikki dokumentaatiot sekä
käyttäjän asiakastuki ja takuut.
5.

Hyväksyntäsi: Tiedostat ja hyväksyt, että:

5.1
Apple voi aika ajoin, ilman ennakkoilmoitusta tai ilmoittamalla asiasta Sinulle ennakkoon
(a) muokata MDM:ää, mukaan lukien minkä tahansa toiminnon tai ominaisuuden muuttaminen tai
poistaminen, tai (b) muokata, myöntää uudelleen tai julkaista uudelleen MDM-protokollan.
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Ymmärrät, että tällaiset muutokset saattavat vaatia sinua muuttamaan tai päivittämään
palvelimiasi, Määritysprofiileitasi, MDM-varmenteitasi, Yhteensopivia tuotteitasi ja MDM:n käyttöä
omalla kustannuksellasi. Applella ei ole epäsuoraa tai suoraa velvoitetta tarjota BCS-palveluita
tai jatkaa niiden tarjoamista ja voi keskeyttää tai lakkauttaa BCS-palvelun tai sen osia milloin
tahansa. Applea ei tule pitää vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista,
jotka Sinä aiheutat tai jokin muu osapuoli aiheuttaa tai joka liittyy palvelun keskeytykseen tai
lakkautukseen tai MDM-palvelun tai -materiaalien muokkaukseen.
5.2
MDM ei ole saatavilla kaikilla kielillä tai kaikissa maissa, eikä Apple väitä, että MDM olisi
tarkoituksenmukainen tai käytettävissä missään tietyssä sijainnissa. Siltä osin kuin päätät
käyttää MDM:ää, teet sen omasta aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien sovellettavien lakien
noudattamisesta, mukaan lukien sovellettavat paikalliset lait.
5.3
Apple tarjoaa MDM:n Sinulle käytettäväksi mobiililaitteiden hallinnassa ja tietoteknologian
tarjoamisessa Työntekijöillesi, Sallituille käyttäjillesi tai käytettäväksi MDM-asiakkaiden
Yhteensopivissa tuotteissa. Apple ei toimita MDM:ää suoraan kenellekään Käyttäjälle. Tiedostat
ja hyväksyt, että kaikki Määritysprofiilit, jotka lähetetään MDM:n tai muiden hyväksyttyjen
mekanismien kautta, lähetät Sinä, ei Apple, valtuutettuihin Apple-tuotteisiin, ja olet yksin
vastuussa MDM:n käytöstäsi ja asennuksestasi ja Määritysprofiilien käytöstä, olipa käyttäjänä
sitten Sinä, Työntekijäsi ja/tai Sallitut käyttäjäsi tai Sinä ja MDM-asiakkaasi.
5.4
Apple ei anna Sinulle mitään takuita MDM:n saatavuudesta eikä ole velvollinen
tarjoamaan mitään ylläpitoa, teknistä tai muuta tukea MDM:lle.
5.5
Apple pidättää oikeuden poistaa MDM-käyttöoikeutesi milloin tahansa oman harkintansa
mukaan. Jos Apple poistaa käyttöoikeutesi, menetät mahdollisuuden käyttää MDM:ää niiden
Käyttöönottolaitteiden ja Apple-tuotteiden hallintaan, jotka on määritetty toimimaan MDMvarmenteesi kanssa, mukaan lukien mahdollisuus pyyhkiä tällaiset laitteet etänä.
6.
Lisävastuuta koskeva vastuuvapauslauseke. APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN
VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT TAI LIITTYVÄT MDM:N TAI
MÄÄRITYSPROFIILIEN KÄYTTÖÖSI, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN
MAHDOLLINEN AJOITETTU TAI AJOITTAMATON YLLÄPITO, PALVELUKATKOKSET,
TIETOJEN KATOAMINEN TAI VARASTAMINEN, VASTUUT, JOTKA LIITTYVÄT PÄÄSYYSI
KÄYTTÖÖNOTTOLAITTEISIIN MDM:N TAI MÄÄRITYSPROFIILIEN KAUTTA (MUKAAN
LUKIEN NIIHIN LIITTYVÄT TIETOSUOJARIKKOMUKSET) TAI APPLEN SUORITUSKYVYSTÄ
TAI EPÄONNISTUMISESTA TOIMIA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI.
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Liite 3
(Sopimukseen)

iCloudin käyttöä koskevat lisäehdot
Seuraavat ehdot ovat voimassa Sopimuksen ehtojen lisäksi ja ne koskevat iCloud-palvelun
käyttöäsi ohjelmistojen kehitykseen ja testaukseen Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin ja verkkoohjelmiston yhteydessä.
1.

iCloudin käyttö

1.1
Sisäiseen käyttöön tarkoitetut appisi ja/tai verkko-ohjelmistosi voivat käyttää iCloudpalvelua vain, jos Apple on antanut Sinulle siihen oikeutuksen. Suostut olemaan käyttämättä
iCloud-palvelua tai mitään sen sisältämää sisältöä, dataa tai tietoja muuten kuin Ohjelman osana
toimitettujen iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen, CloudKit-ohjelmointirajapintojen tai CloudKitkonsolin kautta. Suostut olemaan jakamatta oikeuksiasi kolmannelle osapuolelle tai käyttämään
niitä mihinkään muihin tarkoituksiin, joita Apple ei nimenomaisesti salli. Suostut käyttämään
iCloud-palvelua, iCloud Storage -ohjelmointirajapintoja ja CloudKit-ohjelmointirajapintoja vain
tämän Sopimuksen ja iCloud-dokumentaation nimenomaisesti sallimalla tavalla ja kaikkien
sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Lisäksi Verkko-ohjelmistosi saa päästä iCloudpalveluun ja käyttää sitä (esimerkiksi tallentaa samantyyppisiä tietoja, joita haetaan tai päivitetään
Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi) vain niin pitkään kuin iCloud-palvelun käyttösi
kyseisessä Verkko-ohjelmistossa on verrattavissa vastaavan Sisäiseen käyttöön tarkoitetun
appisi käyttöön, Applen oman harkintansa mukaan määrittämällä tavalla. Siinä tapauksessa, että
Apple-palvelut sallivat sinun käyttää enemmän kuin sinulle varattua iCloudissa olevien
varastosäiliöiden määrää siirtääksesi tietoja toiseen säilöön mistä tahansa syystä, sitoudut
käyttämään tällaisia lisäsäiliöitä vain kohtuullisen rajoitetun ajan tällaisten toimintojen
suorittamiseen eikä tallennus- tai siirtokiintiöiden lisäämiseen.
1.2
Ymmärrät, että Sinulla ei ole oikeutta päästä iCloud-palveluun tai käyttää sitä
ohjelmistokehitykseen tai -testaukseen Sopimuksesi päättymisen tai irtisanomisen jälkeen. Käyttäjät,
joilla on asennettuna Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi tai Verkko-ohjelmistosi ja joilla on Applen
voimassa oleva käyttäjätili iCloudin käyttämistä varten, voivat jatkaa niiden käyttäjien luomien
asiakirjojen, yksityisten säilöjen ja tiedostojen käyttöä, jotka Sinä olet tallentanut kyseisten käyttäjien
tilille iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen tai CloudKit-ohjelmointirajapintojen kautta voimassa
olevien iCloud-ehtojen ja näiden ehtojen mukaisesti. Suostut olemaan häiritsemättä käyttäjän
mahdollisuutta käyttää iCloudia (tai käyttäjän omia käyttäjän luomia asiakirjoja, yksityisiä säilöjä ja
tiedostoja) tai häiritsemään muuten heidän iCloud-palvelunsa käyttöä millään tavalla ja milloin
tahansa. Niiden tietojen osalta, joita tallennat julkisiin säilöihin CloudKit-ohjelmointirajapintojen kautta
(olipa tietojen luoja Sinä tai käyttäjä), Apple pidättää oikeuden keskeyttää pääsyn tietoihin tai poistaa
kyseiset tiedot kokonaan tai osittain Sopimuksesi päättymisen tai irtisanomisen yhteydessä tai muulla
Applen CloudKit-konsolissa määrittämällä tavalla.
1.3
Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi saa käyttää iCloud Storage -ohjelmointirajapintoja vain
avainten arvotietojen tallentamiseen ja hakemiseen (esimerkiksi osakeluettelo talousapissa, apin
asetukset) Sisäiseen käyttöön tarkoitetuille apeillesi ja Verkko-ohjelmistollesi ja tarkoituksena
mahdollistaa käyttäjiesi pääsy käyttäjien luomiin asiakirjoihin ja tiedostoihin iCloud-palvelun kautta.
Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi tai Verkko-ohjelmistosi saa käyttää CloudKitohjelmointirajapintoja sellaisten strukturoitujen tietojen tallennukseen, hakemiseen ja kyselyyn, joita
olet tallentanut julkisiin tai yksityisiin säilöihin iCloud-dokumentaation mukaisesti. Suostut olemaan
tietoisesti tallentamatta iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen tai CloudKit-ohjelmointirajapintojen
kautta sellaista sisältöä, jonka vuoksi Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi rikkoisi iCloud-käyttöehtoja
tai Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen appiesi Ohjelmavaatimuksia (esimerkiksi Sisäiseen käyttöön
tarkoitettu appisi ei saa tallentaa laitonta tai loukkaavaa materiaalia).
1.4
Voit sallia käyttäjien käyttää käyttäjien luomia asiakirjoja ja tiedostoja iCloudista
käyttämällä Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appejasi sekä Verkko-ohjelmistostasi. Et kuitenkaan
saa jakaa tärkeitä arvotietoja Sisäiseen käyttöön tarkoitetusta apista muihin Sisäiseen käyttöön
tarkoitettuihin appeihin tai Verkko-ohjelmistoon, ellet jaa kyseisiä tietoja saman nimikkeen eri
versioiden välillä tai ellei Sinulla ole käyttäjän suostumusta.
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1.5
Olet vastuussa kaikesta sisällöstä ja materiaaleista, joita tallennat iCloudiin käyttämällä
CloudKit-ohjelmointirajapintoja ja iCloud Storage -ohjelmointirajapintoja, ja Sinun on ryhdyttävä
kohtuullisiin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin suojataksesi iCloud-palvelun kautta tallentamiasi
tietoja. Mitä tulee kolmansien osapuolten vaatimuksiin, jotka liittyvät Käyttäjiesi Sisäiseen
käyttöön tarkoitetuissa apeissa iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen tai CloudKitohjelmointirajapintojen kautta tallentamiin sisältöihin ja materiaaleihin (esimerkiksi käyttäjien
luomat asiakirjat, Käyttäjien julkaisut julkisissa säilöissä), Suostut olemaan vastuussa kyseisten
vaatimuksien asianmukaisesta ja viiveettömästä käsittelystä, mukaan lukien mutta ei ainoastaan
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -lain mukainen vaatimustenmukaisuutesi lähetettyjen
ilmoituksien osalta.
1.6
Ellei Apple nimenomaisesti ja kirjallisesti toisin salli, et käytä iCloudia, iCloud Storage
-ohjelmointirajapintoja, CloudKit-ohjelmointirajapintoja tai niiden mitään komponenttia tai
toimintoa arkaluonteisten, yksilöllisesti tunnistettavissa olevien terveystietojen luomiseen,
vastaanottamiseen, ylläpitämiseen tai siirtämiseen, mukaan lukien ”protected health information”
-tiedot (siten kuin kyseinen termi on määritetty säädöksessä 45 C.F.R §160.103), tai käytä
iCloudia millään tavalla, joka tekisi Applesta (tai Applen tytäryhtiöstä) Sinun tai minkään
kolmannen osapuolen ”business associate”:n siten kuin kyseinen termi on määritetty
säädöksessä 45 C.F.R. § 160.103. Sitoudut olemaan yksin vastuussa lain tai sopimuksen
mukaisten raportointivaatimusten noudattamisesta, jotka johtuvat tämän Osan rikkomisestasi.
2.

Lisävaatimukset

2.1
Ymmärrät, että iCloud-palvelulle on asetettu tallennuskapasiteetin, siirtämisen ja/tai
transaktioiden rajoja sekä Sinulle kehittäjänä että käyttäjillesi. Jos Sinä saavutat tai Käyttäjäsi
saavuttaa tällaiset rajat, Sinä tai Käyttäjäsi ette ehkä voi käyttää iCloud-palvelua, ennen kuin Sinä
tai Käyttäjäsi olette poistaneet palvelusta tarpeeksi tietoja kapasiteettirajoitusten tai lisääntyneen
tallennuskapasiteetin saavuttamiseksi tai muulla tavoin muuttanut iCloud-käyttöäsi, ja Sinä tai
Käyttäjäsi ette ehkä voi käyttää tai hakea tietoja iCloudista tänä aikana.
2.2
Et voi periä käyttäjiltä mitään maksuja iCloud-palveluun pääsystä tai sen käytöstä
Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi tai verkko-ohjelmiston kautta, ja suostut siihen, että et myy
pääsyoikeutta iCloud-palveluun millään muulla tavalla, mukaan lukien mutta ei ainoastaan
Palvelujen minkään osan jälleenmyynti. Käytät iCloud-palvelua Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa
apissasi tai Verkkoapissa vain tallennustilan tarjoamiseen Käyttäjälle, jolla on voimassa oleva
Käyttäjän iCloud-tili Applelta ja joka käyttää sitä vain kyseisen käyttäjätilin ehtojen mukaisesti,
lukuun ottamatta sitä, että voit käyttää CloudKit-ohjelmointirajapintoja tietojen tallentamiseen
julkisiin säilöihin, josta Käyttäjät voivat käyttää niitä riippumatta siitä, onko kyseisillä käyttäjillä
iCloud-tili. Et houkuttele Käyttäjiä rikkomaan Applen kanssa solmitun iCloud-palvelusopimuksen
ehtoja tai rikkomaan iCloud-palveluun tallennettujen tietojen tai datan Apple-käytäntöjä.
2.3
Et saa käyttää liikaa iCloud-palvelun yleistä verkkokapasiteettia tai kaistanleveyttä tai
muulla tavoin kuormittaa kyseistä palvelua kohtuuttomilla tietolatauksilla tai kyselyillä. Suostut
siihen, että et vahingoita tai häiritse Applen verkkoja tai palvelimia taikka kolmansien osapuolten
palvelimia tai iCloudiin liitettyjä verkkoja tai häiritse muuten muiden kehittäjien tai käyttäjien
iCloud-palvelun käyttöä.
2.4
Et poista käytöstä tai häiritse mitään varoituksia, järjestelmäasetuksia, ilmoituksia tai
huomautuksia, jotka Apple esittää iCloud-palvelun käyttäjälle.
3.

Hyväksyntäsi

Tiedostat ja hyväksyt, että:
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3.1
Apple voi milloin tahansa, ilmoitettuaan asiasta Sinulle tai ilman ennakkoilmoitusta (a)
muokata iCloud Storage -ohjelmointirajapintoja tai CloudKit-ohjelmointirajapintoja, mukaan lukien
toimintojen tai ominaisuuksien muuttaminen tai poistaminen, tai (b) muokata, poistaa, myöntää
uudelleen tai julkaista uudelleen kyseisiä ohjelmointirajapintoja. Ymmärrät, että tällaiset
muutokset saattavat vaatia Sinua muuttamaan tai päivittämään Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja
appejasi tai verkkoappejasi omalla kustannuksellasi. Applella ei ole nimenomaista tai epäsuoraa
velvoitetta tarjota iCloud-palvelua tai jatkaa sen tarjoamista ja se voi keskeyttää tai lopettaa
iCloud-palvelun kokonaan tai osittain milloin tahansa. Apple ei ole vastuussa mistään
menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista, joita Sinulle tai muille osapuolille aiheutuu
tällaisesta palvelun keskeyttämisestä tai lopettamisesta tai iCloud-palvelun, iCloud Storage
-ohjelmointirajapintojen tai CloudKit-ohjelmointirajapintojen tällaisesta muokkaamisesta.
3.2
iCloud-palvelu ei ole saatavilla kaikilla kielillä tai kaikissa maissa, eikä Apple väitä, että
iCloud-palvelu olisi tarkoituksenmukainen tai käytettävissä missään tietyssä sijainnissa. Siinä
määrin kuin annat pääsyn iCloud-palveluun Sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa apeissasi tai
verkko-ohjelmistossasi iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen tai CloudKit-ohjelmointirajapintojen
kautta (esimerkiksi tietojen tallentamiseksi julkiseen tai yksityiseen säilöön), teet sen omasta
aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien sovellettavien lakien tai asetusten noudattamisesta.
3.3
Apple ei anna Sinulle mitään takuita iCloud-palvelun saatavuudesta tai käytettävissä
olevasta ajasta eikä sillä ole velvollisuutta tarjota ylläpitoa tai teknistä tai muunlaista tukea iCloudpalvelulle. Apple ei ole vastuussa kuluista, investoinneista tai sitoumuksista, joita olet tehnyt
iCloud-palvelun yhteydessä, tai sen käytöstä tai siihen pääsystä.
3.4
Apple pidättää oikeuden keskeyttää tai peruuttaa pääsysi iCloud-palveluun tai asettaa
rajoituksia iCloud-palvelun käytöllesi milloin tahansa Applen oman harkinnan mukaisesti. Lisäksi
Apple voi asettaa tai säätää rajoituksia transaktioille, joita Sisäiseen käyttöön tarkoitetut appisi tai
verkko-ohjelmistosi voivat lähettää tai vastaanottaa iCloud-palvelun kautta, tai resursseille tai
kapasiteetille, joita ne voivat käyttää, milloin tahansa Applen oman harkinnan mukaan.
3.5
Apple voi seurata ja kerätä tietoja (mukaan lukien mutta ei ainoastaan tekniset ja
vianmääritystiedot) iCloud-palvelun käytöstä iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen, CloudKitohjelmointirajapintojen tai CloudKit-konsolin kautta tarkoituksenaan auttaa Applea parantamaan
iCloud-palvelua ja muita Apple-tuotteita tai -palveluita, edellyttäen kuitenkin, että Apple ei käytä
tai paljasta yksityiseen säilöön CloudKitin kautta tallennettuja käyttäjien tietoja tai mitään
käyttäjien luomia dokumentteja, tiedostoja tai tärkeitä arvotietoja, jotka on tallennettu käyttämällä
iCloud Storage -ohjelmointirajapintoja ja iCloud-palvelua, ellei Applella ole vilpittömin mielin syytä
uskoa, että tällainen pääsy, käyttö, säilyttäminen tai paljastaminen on kohtuullisen välttämätöntä
oikeudellisen tai lainsäädännöllisen prosessin tai pyynnön noudattamiseksi tai ellei käyttäjä
muuta pyydä niiden tietojen osalta, jotka on tallennettu iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen
kautta kyseisen käyttäjän iCloud-tilille tai kyseisen käyttäjän yksityiseen säilöön CloudKitohjelmointirajapintojen kautta.
3.6
Lisäksi, siinä määrin kuin tallennat henkilöön liittyviä henkilötietoja tai tietoja, joiden
perusteella henkilön voi tunnistaa (yhteisnimikkeellä ”Henkilötiedot”) iCloud-palveluun käyttämällä
iCloud Storage -ohjelmointirajapintoja tai CloudKit-ohjelmointirajapintoja, hyväksyt, että (ja mikä
tahansa sovellettava Applen tytäryhtiö tämän Osan 3.6 tarkoituksiin) toimii edustajanasi tällaisten
Henkilötietojen käsittelyssä, tallennuksessa ja prosessoinnissa. Apple sitoutuu varmistamaan,
että tämänkaltaisten Henkilötietojen käsittelyyn valtuutetut henkilöt ovat sitoutuneet säilyttämään
luottamuksellisuuden (joko ehtojen kautta tai asianmukaisen lakisääteiseen velvoitteen kautta).
Applella ei ole oikeutta, omistusoikeutta tai osakkuutta Henkilötietoihin, jotka ovat peräisin iCloudpalvelun käytöstäsi. Hyväksyt, että olet yksin velvollinen ja vastuussa kaikkien sovellettavien
lakien, kuten tietosuoja- ja yksityisyyslakien, noudattamisesta käyttäessäsi tai kerätessäsi dataa
ja tietoja iCloud-palvelun kautta. Sinä olet lisäksi vastuussa kaikesta tämänkaltaisiin
Henkilötietoihin liittyvistä toimista, mukaan lukien muun muassa kyseisten tietojen ja toimien
valvonnasta, sopimattomien tietojen ja toiminnan estämisestä ja tietojen käyttöoikeuden
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poistamisesta ja lopettamisesta. Lisäksi vastuullasi on suojata ja rajoittaa henkilökuntasi pääsyä
kyseisiin Henkilötietoihin ja vastaat henkilökuntasi toiminnasta, jos heillä on oikeus käyttää
iCloud-palvelua puolestasi. Apple voi käyttää Sinun ja käyttäjiesi iCloud-palvelun käytön
yhteydessä Applelle antamia Henkilötietoja vain välttämättömissä tilanteissa tarjotakseen ja
parantaakseen iCloud-palvelua ja suorittaakseen seuraavia toimintoja puolestasi. Applen täytyy:
(a) käyttää ja käsitellä tällaisia Henkilötietoja vain Sinulta saamiensa ohjeiden ja lupien sekä
sovellettavien lakien, määräyksien, suostumuksien tai sopimuksien mukaisesti. ETA-alueella ja
Sveitsissä Apple käsittelee Henkilötietoja vain tässä annettujen ohjeiden ja antamiesi lupien
mukaisesti, ellei Euroopan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä toisin edellytetä, jolloin Apple
ilmoittaa sinulle tällaisesta muusta laillisesta vaatimuksesta (lukuun ottamatta rajoitettuja
tapauksia, joissa laki kieltää Applea tekemästä niin);
(b) tarjota Sinulle kohtuulliset keinot hallita kaikkia käyttäjien pääsy-, poistamis- tai
rajoituspyyntöjä sovellettavan lain mukaisesti. Jos tietosuoja-asiamies tai vastaava viranomainen
tutkii Sinua kyseisiin Henkilötietoihin liittyen, kun olet käyttänyt iCloud-palvelua vilpittömin mielin,
Apple tarjoaa sinulle kohtuullista apua ja tukea;
(c) ilmoittaa Sinulle millä tahansa Applen valitsemalla kohtuullisella tavalla ilman aiheetonta
viivytystä ja ottaen huomioon Sinuun sovellettavat lakisääteiset vaatimukset, jotka valtuuttavat
tekemään ilmoituksen tietyn ajan kuluessa, jos Apple saa tietää, että Henkilötietojasi on muutettu,
poistettu tai kadonnut Palvelun luvattoman käytön seurauksena. Olet vastuussa päivitettyjen
yhteystietojesi toimittamisesta Applelle tällaisia ilmoitustarkoituksia varten tämän Sopimuksen
ehtojen mukaisesti;
(d) antaa saatavillesi tiedot, jotka ovat välttämättömiä Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016 (GDPR, Yleinen tietosuoja-asetus)
artiklan 28 mukaisten vaatimustenmukaisuusvelvoitteiden osoittamiseksi, sallia ja tukea näiden
ehtojen mukaisten auditointien suorittamista; edellyttäen kuitenkin, että hyväksyt, että Applen ISO
27001- ja 27018-sertifiointeja pidetään riittävinä tällaisiin vaadittuihin auditointitarkoituksiin;
(e) auttaa Sinua millä tahansa Applen valitsemalla kohtuullisella tavalla varmistamaan Yleisen
tietosuoja-asetuksen artiklojen 33–36 mukaisten velvoitteidensa noudattamisessa. Jos Apple saa
kolmannen osapuolen pyynnön tiedoista, joita Sinä olet tallentanut iCloud-palveluun, Apple
ilmoittaa Sinulle saamastaan pyynnöstä ja kehottaa pyynnön esittäjää ohjaamaan kyseisen
pyynnön Sinulle, ellei kyseistä pyyntöä koskevissa laeissa tai ehdoissa muuta vaadita. Ellei laissa
tai pyynnössä muuta vaadita, Sinä olet vastuussa pyyntöön vastaamisesta;
(f) käyttää alan vakiotoimenpiteitä Henkilötietojen suojaamiseen Henkilötietojen siirtämisen,
käsittelyn ja tallennuksen aikana. Salattuja Henkilötietoja voi tallentaa Applen maantieteellisen
harkinnan mukaisesti; ja
(g) varmistaa, että jos tämän Sopimuksen yhteydessä syntyviä Henkilötietoja siirretään ETAalueelta tai Sveitsistä, siirto suoritetaan vain kolmanteen maahan, joka takaa tietosuojan
vastaavan tason tai käyttää Mallisopimusehtoja / Swiss Transborder Data Flow Agreement sopimusta, joka toimitetaan Sinulle pyynnöstä, jos uskot, että Henkilötietoja siirretään.
4.
Lisävastuuta koskeva vastuuvapauslauseke. APPLE TAI SEN
PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI
MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT iCLOUDIN, iCLOUD STORAGE
-OHJELMOINTIRAJAPINTOJEN TAI CLOUDKIT-OHJELMOINTIRAJAPINTOJEN KÄYTÖSTÄ,
VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, NIIHIN LUOTTAMISESTA, KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ,
KESKEYTYKSESTÄ, JÄÄDYTTÄMISESTÄ TAI LOPETTAMISESTA, TAI TIETOJESI
LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ, MUUTTAMISESTA TAI POISTAMISESTA, TUHOUTUMISESTA,
VAHINGOITTUMISESTA, MENETYKSESTÄ TAI EPÄONNISTUMISESTA TALLENTAA
TIETOJASI TAI KÄYTTÄJÄN TIETOJA TAI VAATIMUKSISTA, JOTKA AIHEUTUVAT EDELLÄ
MAINITTUJEN KÄYTÖSTÄ KÄYTTÄJIEN TAHOLTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI
VAATIMUKSET, JOTKA LIITTYVÄT TIETOJENKÄSITTELYYN TAI EPÄASIANMUKAISEEN TAI
LUVATTOMAAN TIETOJEN TALLENTAMISEESI TAI KÄSITTELYYSI, JOKA ON TÄMÄN
SOPIMUKSEN VASTAISTA.
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Liite 4
(Sopimukseen)

Korttien lisäehdot
Seuraavat ehdot ovat voimassa Sopimuksen ehtojen lisäksi, ja ne koskevat Korttiesi kehittämistä
ja jakelua:
1.

Korttityypin tunnuksen käyttö ja rajoitukset

Voit käyttää Korttityypin tunnusta vain Korttien digitaaliseen allekirjoittamiseen Walletin kanssa
käytettäväksi ja/tai APN-palvelun käyttämiseen Korttisi kanssa. Voit jakaa Korttityypin tunnuksesi
sellaisena kuin se on sisällytetty Korttiisi alla olevan Osan 2 mukaisesti vain niin kauan kuin
tällainen jakelu tapahtuu oman tavaramerkkisi tai tuotemerkkisi alaisuudessa. Siltä osin kuin
viittaat kolmannen osapuolen tavaramerkkiin tai tuotemerkkiin Kortissasi (esimerkiksi
myymäläkuponki tiettyä tavaraa varten), vakuutat ja takaat, että sinulla on tarvittavat oikeudet.
Suostut olemaan jakamatta, toimittamatta tai siirtämättä Korttityypin tunnustasi kolmannelle
osapuolelle (paitsi Palveluntarjoajalle) ja käyttämättä Korttityypin tunnustasi kolmannen
osapuolen kortin allekirjoittamiseen.
2.

Kortin jakelu; Markkinointiluvat

2.1
Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti voit jakaa Korttejasi vain Työntekijöillesi ja/tai
Sallituille käyttäjille sisäisiin käyttötarkoituksiin tai Esittelyn vastaanottajien rajoitettuun käyttöön
Käyttöönottolaitteissa omissa (tai Sallitun yksikön) fyysisissä tiloissasi tai muissa paikoissa, joissa
käyttö tapahtuu oman välittömän valvontasi ja fyysisten kontrollien alaisuudessa Sopimuksen
Osassa 2.1(f) mainitulla tavalla. Ymmärrät, että kyseisten käyttäjien on hyväksyttävä Kortit
ennen niiden lataamista Walletiin ja että kyseiset käyttäjät voivat poistaa tai siirtää Kortteja milloin
tahansa.
2.2
Levittämällä Korttejasi tällä tavalla vakuutat Applelle, että Korttisi noudattavat voimassa
olevia Dokumentaatiota ja Ohjelmavaatimuksia, ja tämän Liitteen 4 ehtoja. Apple ei ole
vastuussa mistään kuluista, kustannuksista, vahingoista, menetyksistä (mukaan lukien
rajoituksetta menetetyt liiketoimintamahdollisuudet tai menetetyt voitot) tai muista vastuista, joita
Sinulle voi aiheutua Korttien jakamisesta tällä tavoin.
2.3
Suostut ilmoittamaan Kortissa nimesi ja osoitteesi sekä yhteystietosi (puhelinnumero,
sähköpostiosoite), joiden avulla käyttäjät voivat ohjata Sinulle Korttiisi liittyvät kysymykset,
valitukset tai vaatimukset. Sinä olet vastuussa kaikkien asiaankuuluvien Käyttäjien käyttöehtojen
liittämisestä tai muuten sisällyttämisestä Korttiisi oman harkintasi mukaisesti. Apple ei ole
vastuussa Käyttäjän käyttöehtojesi rikkomisista. Olet yksin vastuussa kaikesta Kortin käyttöön
liittyvän käyttäjien avun, takuiden ja tuen tarjoamisesta. Et voi periä Käyttäjiltä mitään maksuja
Walletin käyttämisestä Korttisi käyttöä varten.
3.

Kortin lisävaatimukset

3.1
Apple voi toimittaa sinulle malleja, joita voit käyttää Korttien luomiseen, ja suostut
valitsemaan käyttötarkoitukseesi tarvittavan mallin (esimerkiksi et käytä tarkastuskortin mallia
elokuvalipun luomiseen).
3.2
Kortit voivat toimia ja näkyä vain Walletissa, joka on Applen määrittämä Kortin säilytysalue,
Walletin kautta yhteensopivan Apple-merkkituotteen lukitusnäytöllä Dokumentaation mukaisesti.
3.3.
Huolimatta kaikesta muusta Sopimuksen Osassa 3.3.9 mainitusta, käyttäjän etukäteen
antamalla suostumuksella Sinä ja Korttisi voitte jakaa käyttäjän ja/tai laitteen tietoja Sisäiseen käyttöön
tarkoitetussa apissasi niin kauan kuin jakaminen on tarkoitettu sellaisen palvelun tai toiminnon
tuottamiseen, joka on suoraan merkityksellinen Kortin ja/tai Sisäiseen käyttöön tarkoitetun apin
käytölle tai mainonnan näyttämiselle Sopimuksen Osassa 3.3.12 mainitulla tavalla.
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4.
Applen oikeus tarkistaa Korttisi; Peruutus. Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple pidättää
oikeuden tarkistaa ja hyväksyä tai hylätä kaikki Kortit, jotka haluat jakaa Käyttäjiesi käyttöön tai
jotka ovat jo Käyttäjiesi käytössä, milloin tahansa tämän Sopimuksen Voimassaoloaikana.
Applen pyynnöstä suostut toimittamaan tällaisen Kortin viipymättä Applelle. Suostut siihen, että
et yritä piilottaa, antaa väärää esitystä, johtaa harhaan tai peittää mitään Korttiesi toimintoja,
sisältöä, palveluita tai ominaisuuksia Applen tarkastuksessa tai muulla tavalla estää Applea
tarkistamasta kyseistä Korttia täydellisesti. Lisäksi suostut tekemään yhteistyötä Applen kanssa
sekä vastaamaan kysymyksiin ja toimittamaan tietoja ja materiaaleja, joita Apple kohtuullisesti
pyytää kyseisestä Kortista. Jos teet muutoksia Korttiisi sen jälkeen, kun olet lähettänyt sen
Applelle, sitoudut ilmoittamaan asiasta Applelle ja Applen pyynnöstä lähettämään Kortin
uudelleen, ennen kuin muokattua Korttia jaetaan. Apple pidättää oikeuden peruuttaa Korttityypin
tunnuksesi ja hylätä Korttisi jakamisen käyttäjille mistä tahansa syystä ja milloin tahansa oman
harkintansa mukaan, vaikka Korttisi täyttäisi Dokumentaatio- ja Ohjelmavaatimukset ja tämän
Liitteen 4 ehdot; ja siinä tapauksessa hyväksyt, että et saa jakaa tällaista Korttia käyttäjillesi.
5.
Lisävastuuta koskeva vastuuvapauslauseke. APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN
VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT WALLETIN, KORTTITYYPIN
TUNNUKSESI, KORTTIESI TAI NIIDEN YHTEYDESSÄ TARJOTTUJEN PALVELUIDEN
KÄYTÖSTÄ, JAKELUSTA, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, NIIHIN LUOTTAMISESTA,
KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ, KESKEYTYKSESTÄ TAI LOPETTAMISESTA,
MUKAAN LUKIEN MUTTA EIVÄT AINOASTAAN MENETYKSET TAI VIAT KORTIN
NÄYTTÄMISESSÄ WALLETISSA TAI KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET, JOTKA AIHEUTUVAT
EDELLÄ MAINITUSTA KÄYTÖSTÄ.
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Liite 5
(Sopimukseen)
Lisäehdot Apple Kartat -palvelun käyttöön
Seuraavat ehdot ovat voimassa Sopimuksen ehtojen lisäksi, ja ne koskevat kaikkea Apple Kartat
-palvelun käyttöä Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi, verkkosivustollasi tai verkkoapissasi.
1.

Kartat-palvelun käyttö

1.1
Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi voi käyttää Apple Kartat -palvelua vain MapKitohjelmointirajapinnan tai MapKit JS:n kautta, ja verkkosivustosi tai verkkoappisi voi käyttää Apple
Kartat -palvelua vain MapKit JS:n kautta. Suostut olemaan käyttämättä Apple Kartat -palvelua tai
Karttatietoja muuten kuin MapKit-ohjelmointirajapinnan tai MapKit JS:n kautta, ja suostut siihen,
että Apple Kartat -palvelun käytön Sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa apeissasi, verkkosivustoissa
tai verkkoapeissa on noudatettava Ohjelman vaatimuksia.
1.2
Käytät Apple Kartat -palvelua ja karttatietoja vain tarpeen mukaan palveluiden ja
toimintojen tarjoamiseen Sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa apeissasi, verkkosivustollasi tai
verkkoapeissasi. Suostut käyttämään Apple Kartat -palvelua, MapKit-ohjelmointirajapintaa ja
MapKit JS:ää vain tämän Sopimuksen nimenomaisesti sallimalla tavalla (mukaan lukien mutta ei
ainoastaan tämä Liite 6), MapKit- ja MapKit JS -dokumentaation ja kaikkien sovellettavien lakien
ja määräysten mukaisesti. MapKit JS:ää ei saa käyttää verkkosivustollasi ja/tai muussa kuin
Applen laitteistossa toimivassa apissa seuraaviin kaupallisiin tarkoituksiin: kaluston hallinta
(mukaan lukien lähetys), omaisuuden seuranta, yrityksen reitin optimointi tai jos tällaisen
verkkosivuston ja/tai apin ensisijainen tarkoitus on arvioida ajoneuvovakuutusriski.
1.3
Tiedostat ja hyväksyt, että Apple Kartat -palvelusta saamasi tulokset voivat poiketa
todellisista olosuhteista Karttatietojen tarkkuuteen vaikuttavien muuttuvien tekijöiden, kuten sää-,
tie- ja liikenneolosuhteiden sekä geopoliittisten tapahtumien vuoksi.
2.

Lisärajoitukset

2.1
Sinä tai Sisäiseen käyttöön tarkoitetut appisi, verkkosivustosi tai verkkoappisi ette saa
poistaa, peittää tai muuttaa Applen tai sen lisensoijien tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkejä
tai mitään muita omistusoikeuksia tai laillisia ilmoituksia, asiakirjoja tai hyperlinkkejä, joita voidaan
näyttää Apple Kartat -palvelussa tai tarjota sen kautta.
2.2
Et käytä Apple Kartat -palvelua sellaisella tavalla, joka mahdollistaa tai sallii Karttatietojen
tai niiden osien bulkkilataukset tai syötteet tai joka jollain tavalla yrittää uuttaa, sovittaa tai
uudelleenkäyttää Karttatietojen osia. Sinä tai Sisäiseen käyttöön tarkoitetut appisi ette saa
käyttää tai asettaa Karttatietoja tai niiden osia käytettäväksi toissijaisen tai johdetun tietokannan
osana.
2.3
Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti sallittuja tietoja, suostut siihen, että et millään
tavalla kopioi, muokkaa, käännä, julkaise tai esitä julkisesti Karttatietoja tai luo niistä
johdannaisteoksia. Et myöskään saa käyttää tai verrata Apple Kartat -palvelun toimittamia tietoja
toisen karttapalvelun parantamiseen tai luomiseen. Suostut siihen, että et luo tai yritä luoda
korvaavaa tai samanlaista palvelua käyttämällä Apple Kartat -palvelun tietoja.
2.4
Sisäiseen käyttöön tarkoitetut appisi, verkkosivustosi tai verkkoappisi saavat näyttää
Karttatietoja vain tässä sallitulla tavalla, ja kun tiedot näytetään karalla, hyväksyt, että ne
näytetään Apple Kartat -palvelun kautta toimitetussa vain Apple-kartassa. Et voi myöskään
tarjota Karttatietoja Sisäiseen käyttöön tarkoitetussa apissasi, verkkosivustollasi tai
verkkoapissasi näyttämättä vastaavaa Apple-karttaa (esimerkiksi jos näytät osoitetuloksen Apple
Kartat -palvelun kautta, sinun on näytettävä vastaava kartta osoitetuloksen yhteydessä).
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2.5
Ellei MapKit-dokumentaatiossa tai MapKit JS -dokumentaatiossa nimenomaisesti toisin
sallita, Sinä tai Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi, verkkosivustosi tai verkkoappisi ette saa
tallentaa välimuistiin, ennakkohakea tai tallentaa Karttatietoja muuten kuin väliaikaisella ja
rajoitetulla perustalla Apple Kartat -palvelun suorituskyvyn parantamiseen Sisäiseen käyttöön
tarkoitetussa apissasi, verkkosivustossasi tai verkkoapissasi.
2.6
Et voi veloittaa käyttäjiltä mitään maksuja Apple Kartat -palveluun pääsystä tai sen
käytöstä Sisäiseen käyttöön tarkoitetun appisi, verkkosivustosi tai verkkoappisi kautta ja
hyväksyt, että et myy pääsyoikeutta Apple Kartat -palveluun millään muulla tavalla.
2.7
Tiedostat ja hyväksyt, että Apple voi asettaa rajoituksia Apple Kartat -palvelun käytöllesi
(esimerkiksi rajoittamalla niiden transaktioiden määrää, joita Sisäiseen käyttöön tarkoitettu appisi
voi tehdä MapKit-ohjelmointirajapinnan kautta) tai peruuttaa tai poistaa käyttöoikeutesi Apple Kartat
-palveluun (tai sen osaan) milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Lisäksi tiedostat ja hyväksyt,
että Apple Kartat -palvelusta saamasi tulokset voivat poiketa todellisista olosuhteista Karttatietojen
tarkkuuteen vaikuttavien muuttuvien tekijöiden, kuten tie- ja sääolosuhteiden vuoksi.
3.

Hyväksyntäsi. Tiedostat ja hyväksyt, että:

3.1
Apple voi milloin tahansa, ilmoitettuaan asiasta Sinulle tai ilman ennakkoilmoitusta (a)
muokata Apple Kartat -palvelua ja/tai MapKit-ohjelmointirajapintaa, mukaan lukien toimintojen tai
ominaisuuksien muuttaminen tai poistaminen, tai (b) muokata, poistaa, myöntää uudelleen tai julkaista
uudelleen MapKit-ohjelmointirajapinnan. Ymmärrät, että tällaiset muutokset saattavat vaatia Sinua
muuttamaan tai päivittämään Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja appejasi omalla kustannuksellasi.
Applella ei ole nimenomaista tai epäsuoraa velvoitetta tarjota Apple Kartat -palvelua tai jatkaa sen
tarjoamista ja se voi keskeyttää tai lopettaa Apple Kartat -palvelun kokonaan tai osittain milloin
tahansa. Apple ei ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista, joita Sinulle tai
muille osapuolille aiheutuu tällaisesta palvelun keskeyttämisestä tai lopettamisesta tai Apple Kartat
-palvelun tai MapKit-ohjelmointirajapinnan tällaisesta muokkaamisesta.
3.2
Apple Kartat -palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla kielillä, eikä
Apple väitä, että Apple Kartat -palvelu olisi tarkoituksenmukainen tai käytettävissä missään
tietyssä sijainnissa. Siltä osin kuin päätät tarjota pääsyn Apple Kartat -palveluun Sisäiseen
käyttöön tarkoitetuissa apeissasi tai MapKit-ohjelmointirajapinnan kautta, teet sen omasta
aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien sovellettavien lakien noudattamisesta.
4.
Applen oikeus tarkistaa MapKit JS -toteutuksesi. Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple
pidättää oikeuden tarkistaa ja hyväksyä tai hylätä MapKit JS -toteutuksesi apissasi,
verkkosivustollasi tai verkkoapeissasi milloin tahansa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana.
Applen pyynnöstä sitoudut toimittamaan Applelle viipymättä tietoja MapKit JS -toteutuksestasi.
Suostut tekemään yhteistyötä Applen kanssa ja vastaamaan kysymyksiin ja toimittamaan tietoja
ja materiaaleja, joita Apple on kohtuudella pyytänyt tällaisesta toteutuksesta. Apple pidättää
oikeuden peruuttaa MapKit JS -avaimesi ja vastaavat tunnistetietosi milloin tahansa oman
harkintansa mukaan, vaikka MapKit JS -käyttösi täyttäisi tämän Liitteen dokumentaatio- ja
ohjelmavaatimukset ja ehdot. Esimerkkinä voidaan mainita, että Apple voi tehdä niin, jos MapKit
JS -toteutuksesi asettaa liian suuren ja kohtuuttoman kuormituksen Apple Kartat -palvelulle,
peittää tai poistaa Apple Kartat -logon tai upotetut linkit karttaa näytettäessä tai käyttää Apple
Kartat -palvelua vastaavan loukkaavan tai laittoman karttasisällön kanssa.
5.
Lisävastuuta koskeva vastuuvapauslauseke. APPLE, SEN LISENSOIJAT TAI
PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI
MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT APPLE KARTAT -PALVELUN KÄYTÖSTÄ,
VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, PALVELUUN LUOTTAMISESTA, KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ
PALVELUA, PALVELUN KESKEYTYKSESTÄ TAI LOPETTAMISESTA, MUKAAN LUKIEN
JÄRJESTELMÄVIKOJEN, VERKKOHYÖKKÄYKSIEN TAI AJOITETUN TAI
AJOITTAMATTOMAN HUOLLON AIHEUTTAMAT KESKEYTYKSET.
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