LUE SEURAAVAT APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENSE AGREEMENT -SOPIMUKSEN
EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN APPLE-OHJELMISTON TAI APPLE-PALVELUIDEN
LATAAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. NÄMÄ EHDOT MUODOSTAVAT SINUN JA APPLEN
VÄLISEN OIKEUDELLISEN SOPIMUKSEN.

Apple Developer Program License Agreement sopimus
Tarkoitus

Haluat käyttää Apple-ohjelmistoa (määritelty alla) ainakin yhden Apin (määritelty alla)
kehittämiseksi Apple-tuotemerkin tuotteille. Apple on valmis myöntämään sinulle rajoitetun
lisenssin Apple-ohjelmistoon ja Palveluihin, jotka tarjotaan sinulle tämän Ohjelman mukaisesti,
jotta voit kehittää ja testata Appejasi tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Tämän Sopimuksen nojalla kehitettyjä Appeja iOS-tuotteille, Apple Watchille tai Apple TV:lle
voidaan jakaa neljällä tavalla: (1) App Storen kautta, jos Apple on valinnut sen, (2) Mukautetun
apin jakelun kautta, jos Apple valitsee sen, (3) rajoitetusti käytettäväksi Rekisteröidyissä laitteissa
(määritelty alla) ja (4) beetatestaukseen TestFlightin kautta. MacOS:lle kehitettyjä appeja voidaan
jakaa: (a) App Storen kautta, jos Apple on valinnut sen, (b) beetatestaukseen TestFlightin kautta
tai (c) jaettuna erikseen tämän sopimuksen mukaisesti.
Applen dokumentaatio- ja ohjelmavaatimukset täyttävät Apit voidaan lähettää Applelle
harkittavaksi jaettavaksi App Storen tai Mukautetun apin jakelun kautta tai beetatestaukseen
TestFlightin kautta. Jos olet lähettänyt Appisi ja Apple on valinnut ne, Apple allekirjoittaa Appisi
digitaalisesti ja jakaa ne. Ilmaisten (maksuttomien) Appien (mukaan lukien sellaiset, jotka
käyttävät Apin sisäistä osto-ohjelmointirajapintaa ilmaisen sisällön toimittamiseen) jakeluun App
Storen tai Mukautetun apin jakelun kautta sovelletaan tämän Sopimuksen Luettelon 1 sisältämiä
jakeluehtoja. Jos haluat jakaa Appeja, joista veloitat maksun tai haluat käyttää Apin sisäistä ostoohjelmointirajapintaa maksullisen sisällön toimittamiseen, sinun on tehtävä erillinen Sopimus
Applen kanssa (”Luettelo 2”). Jos haluat jakaa maksullisia Appeja Mukautetun apin jakelun
kautta, sinun on tehtävä erillinen Sopimus Applen kanssa (”Luettelo 3”). Voit myös luoda Kortteja
(määritelty alla) käytettäväksi Apple-tuotemerkkien tuotteissa, joissa on iOS- tai watchOSkäyttöjärjestelmä, tämän sopimuksen nojalla ja levittää niitä Walletin käyttöön.

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 omasta puolestasi ja/tai yrityksesi, organisaatiosi,
koulutuslaitoksesi, toimipisteesi, työnantajasi tai liittovaltion hallituksen viraston puolesta sen
valtuutettuna oikeudellisena edustajana tekemällä jonkin 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:
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”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 Seurantavalinnat.
”Mainostunniste” tarkoittaa yksilöllistä, ei-henkilökohtaista, ei-pysyvää tunnusta, joka tarjotaan
mainostuen ohjelmointirajapintojen kautta ja joka liittyy tiettyyn Apple-laitteeseen ja on
tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan mainostarkoituksiin, ellei Apple ole nimenomaisesti
kirjallisesti hyväksynyt toisin.
”Sopimus” tarkoittaa tätä Apple Developer Program License Agreement -sopimusta, mukaan
lukien kaikki liitteet, Luettelo 1 ja kaikki sen liitteet, jotka täten liitetään tällä viittauksella.
Selvyyden vuoksi tämä Sopimus korvaa iOS Developer Program License Agreement -sopimuksen
(mukaan lukien kaikki liitteet, Luettelo 1 ja kaikki sen liitteet), Safari Extensions Digital Signing
Agreement -sopimuksen, Safari Extensions Gallery Submission Agreement -sopimuksen ja Mac
Developer Program License Agreement -sopimuksen.
”App Store” tarkoittaa elektronista kauppaa ja sen myymälöitä, jotka Apple tai Apple-tytäryhtiö
tai muu Applen tytäryhtiö on merkinnyt tuotemerkillään, jotka se omistaa ja/tai joita se hallinnoi
ja jonka kautta Lisensoituja appeja voidaan hankkia.
”App Store Connect” tarkoittaa Applen omistamaa Appien online-sisällönhallintatyökalua.
”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 Karttojen palvelinohjelmointirajapinta” tarkoittaa Dokumentoituja
ohjelmointirajapintoja, joiden avulla voit lisätä palvelimelta palvelimelle -kartoitusominaisuuksia
tai -toimintoja Appeihisi, verkkosivustoihisi tai verkkoappeihisi.
”Apple Kartat -palvelu” tarkoittaa kartoitusalustaa ja Karttatietoja, jotka Apple tarjoaa MapKitohjelmointirajapinnalla ja/tai Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapinnalla ja joita voit käyttää vain
Appiesi yhteydessä, tai kartoitusalustaa ja Karttatietoja, jotka Apple tarjoaa MapKit JS:n ja siihen
liittyvien karttasisällön kaappaamiseen tarkoitettujen työkalujen (esimerkiksi MapSnapshotter)
kautta käytettäväksesi vain Appiesi, verkkosivustojesi tai verkkoappiesi yhteydessä.
”Apple Pay -ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, joiden
avulla käyttäjät voivat lähettää tuettuun Apple-tuotteeseen tallentamiaan maksutietoja Appiin
käytettäväksi Apin kautta suoritettavissa maksutapahtumissa, ja niihin sisältyy muita maksuihin
liittyviä toimintoja, jotka on kuvattu Dokumentaatiossa.
”Apple Pay -hyötykuorma” tarkoittaa asiakastietopakettia, joka on siirretty Apple-ohjelmiston
ja Apple Pay -ohjelmointirajapinnan kautta osana maksutapahtumaa (esimerkiksi nimi,
sähköpostiosoite, laskutusosoite, toimitusosoite ja laitetilin numero).
”Applen Push-ilmoituspalvelu” tai ”APN” tarkoittaa Applen Push-ilmoituspalvelua, jonka
Apple voi tarjota Sinulle voidaksesi lähettää Push-ilmoituksia Appiisi tai käytettäväksi tässä
asiakirjassa toisin sallitulla tavalla.
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”APN-ohjelmointirajapinta” tarkoittaa Dokumentoitua ohjelmointirajapintaa, jonka avulla voit
käyttää APN:ää toimittamaan Push-ilmoituksen Appiisi tai käyttää sitä tässä toisin sallitulla tavalla.
”Applen palvelut” tai ”Palvelut” tarkoittavat kehittäjäpalveluja, joita Apple 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.
”Apple-ohjelmisto” tarkoittaa Applen SDK:ita, iOS:ää, watchOS:ää, tvOS:ää, iPadOS:ää ja/tai
macOS:ää, Profiileiden tarjoamista, FPS SDK:ta, FPS-käyttöönottopakettia ja mitä tahansa muuta
ohjelmistoa, jonka Apple tarjoaa sinulle Ohjelman puitteissa, mukaan lukien sen mahdolliset
päivitykset (jos sellaisia on), jotka Apple voi tarjota sinulle 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 ja Swift Playgroundsiin
iOS-, watchOS-, tvOS-, iPadOS- ja/tai macOS-käyttöjärjestelmää käyttävien Apple-tuotteiden
kohdistamista varten.
”Applen tytäryhtiö” tarkoittaa yritystä, jonka merkittäväksi lasketuista osakkeista tai liikkeessä
olevista arvopapereista vähintään viisikymmentä prosenttia (50 %) (mikä tarkoittaa äänioikeutta
johtajien ja muiden johtavien toimijoiden valinnassa) on suoraan tai välillisesti Applen omistuksessa
tai hallinnassa ja joka on mukana App Storen, Mukautetun apin jakelun tai TestFlightin toiminnassa tai
muuten niihin yhteydessä, sekä muuten kuten tässä asiakirjassa on mainittu (esimerkiksi Liitteessä 4).
”Apple TV” tarkoittaa Applen tuotetta, joka käyttää tvOS-käyttöjärjestelmää.
”Apple Watch” tarkoittaa Applen tuotetta, joka käyttää watchOS-käyttöjärjestelmää.
”Apple-säätiedot” tarkoittaa mitä tahansa sisältöä, dataa tai tietoja, jotka tarjotaan WeatherKitohjelmointirajapintojen kautta, mukaan lukien muun muassa Sääilmoitukset, yleiset ennusteet
ja muut säätiedot.
”Appi” tarkoittaa ainakin yhtä ohjelmaa (mukaan lukien laajennukset, tallennusvälineet ja
Kirjastot, jotka on sisällytetty yhteen ohjelmistopakettiin), jonka olet kehittänyt Dokumentaation
ja Ohjelman vaatimusten mukaisesti, jakelua varten omalla tavaramerkilläsi tai tuotemerkilläsi ja
erityiskäyttöön Apple-tuotteella, jossa on iOS, iPadOS, watchOS, tvOS tai macOS, soveltuvin
osin, mukaan lukien virhekorjaukset, päivitykset, versiopäivitykset, muutokset, parannukset,
lisäykset, versiot ja uudet versiot tällaisista ohjelmista.
”Valtuutetut kehittäjät” tarkoittavat työntekijöitäsi ja alihankkijoitasi, organisaatiosi jäseniä tai,
jos edustat oppilaitosta, tiedekuntasi jäseniä ja henkilökuntaa, joilla (a) kullakin on aktiivinen ja
voimassa oleva Apple Developer -tili Applella, (b) on todistettavissa oleva tarve tutustua Appleohjelmistoon 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” tarkoittavat Apple-laitteistoyksikköjä, jotka Sinä omistat tai joita
hallinnoit ja jotka olet nimennyt omiin testaus- ja kehitystarkoituksiisi tämän Ohjelman mukaisesti,
ja jos sallit, Valtuutettujen kehittäjiesi omistamat tai hallitsemat Apple-laitteistoyksiköt, kunhan
tällaisia yksiköitä käytetään testaus- ja kehitystarkoituksiin puolestasi ja vain tässä Sopimuksessa
sallitulla tavalla.
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”BackgroundAssets-kehys” tarkoittaa Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, joiden avulla
Appit voivat suorittaa lataustoimintoja taustalla ennen kuin käyttäjä käynnistää Appin
ensimmäisen kerran sekä muilla kerroilla ensimmäisen käynnistyksen jälkeen.
”Beetatestaajat” tarkoittavat käyttäjiä, jotka olet kutsunut rekisteröitymään TestFlightiin
testataksesi Appisi ennakkoversioita ja jotka ovat hyväksyneet TestFlight-apin ehdot.
”ClassKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, joiden
avulla voit lähettää oppilaiden edistymistietoja käytettäväksi koulun hallitsemaan ympäristöön.
”CloudKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, joiden
avulla appisi, verkko-ohjelmistosi ja/tai Käyttäjät (jos sallit heidän) voivat lukea, kirjoittaa,
kysellä ja/tai hakea jäsenneltyä dataa julkisista ja/tai yksityisistä säilöistä iCloudissa.
”Kokoonpanoprofiilit” tarkoittaa XML-tiedostoa, jonka avulla voit jakaa kokoonpanotietoja
(esimerkiksi VPN- tai Wi-Fi-asetukset) ja laitteen ominaisuuksien rajoituksia (esimerkiksi
kameran poistaminen käytöstä) yhteensopiville Apple-merkkituotteille Apple Configuratorin
tai muun vastaavan Applen tuotemerkin ohjelmistotyökalujen, sähköpostin, verkkosivun tai
langattoman käyttöönoton tai mobiililaitteiden hallinnan (MDM) kautta. Selkeyden vuoksi,
ellei Apple ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sallinut, MDM on saatavilla vain yrityskäyttöön
ja se on erikseen lisensoitu Apple Developer Enterprise Program -lisenssisopimuksen nojalla.
”Vastaavat tuotteet” tarkoittaa ohjelmistoappien verkkopohjaisia tai muita versioita, joilla
on sama nimi ja olennaisesti vastaavat ominaisuudet ja toiminnot kuin Lisensoidulla apillasi
(esimerkiksi ominaisuuksien pariteetti).
”Katetut tuotteet” tarkoittaa tämän Sopimuksen mukaisesti kehitettyjä Appejasi, Kirjastojasi,
Korttejasi, Safari-laajennuksia, Safari Push -ilmoituksia ja/tai FPS-toteutuksia.
”Mukautettu apin jakelu” tarkoittaa myymälän toiminnallisuutta, joka mahdollistaa käyttäjien
saavan haltuunsa Lisensoidut apit Apple Business Managerin tai Apple School Managerin avulla
tai Applen muuten sallimalla tavalla.
”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, Apple-palveluiden, Applevarmenteiden kanssa tai muuten osana Ohjelmaa.
”Dokumentoidut ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat apin ohjelmointirajapintoja, jotka Apple
on dokumentoinut julkaistussa Apple-dokumentaatiossa ja jotka sisältyvät Apple-ohjelmistoon.
”Kasvotiedot” tarkoittaa ihmisen kasvoihin liittyvää tietoa (esimerkiksi kasvojen verkkotiedot,
kasvokarttatiedot, kasvojen mallinnustiedot, kasvojen koordinaatit tai kasvojen maamerkkitiedot,
mukaan lukien tiedot ladatusta valokuvasta), joka on saatu käyttäjän laitteesta ja/tai käyttämällä
Apple-ohjelmistoa (esimerkiksi ARKitin, Camera APIn tai Photo APIn kautta) tai jonka käyttäjä
tarjoaa apissa tai sen kautta (esimerkiksi lataaminen kasvojen analyysipalvelua varten).

Ohjelmasopimus
Sivu 4

”FPS” tai ”FairPlay-suoratoisto” tarkoittaa Applen FairPlay Streaming Serverin
pääjakelumekanismia, joka kuvataan FPS SDK:ssa.
”FPS-käyttöönottopaketti” tarkoittaa D Function -määritelmää FPS:n kaupalliseen
käyttöönottoon, D Function -viitetoteutusta, FPS-näytekoodia ja joukkoa ainutlaatuisia
tuotantoavaimia, jotka on erityisesti tarkoitettu käyttöösi FPS-toteutuksen kanssa,
jos Apple tarjoaa ne sinulle.
”FPS SDK” tarkoittaa FPS-määritelmää, FPS-palvelimen viittaustoteutusta, FPS-mallikoodia
ja FPS-kehitysavaimia, jotka Apple tarjoaa sinulle.
”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.
”Game Center” tarkoittaa Applen toimittamaa pelaamista koskevaa yhteisöpalvelua ja siihen
liittyviä ohjelmointirajapintoja, joita käyttäjä voi käyttää kehittäjätiliisi liittyvien appien yhteydessä.
”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 MFi-ohjelman mukaisesti lisensoimaa
protokollaa, jonka avulla HomeKit-ohjelmointirajapintojen kanssa toimivat kodinkoneet
(esimerkiksi valot, lukot) voivat olla yhteydessä yhteensopiviin iOS-tuotteisiin, Apple Watchiin
ja muihin tuettuihin Apple-merkkituotteisiin.
”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 HomeKitlisävarusteiden ja niihin liittyvien tietojen tallentamista ja hallintaa varten.
”iCloud” tai ”iCloud-palvelu” tarkoittaa Applen tarjoamaa iCloud-onlinepalvelua, joka sisältää
etätallennustilan verkossa.
”iCloud Storage -ohjelmointirajapinnat” tarkoittaa Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja,
jotka mahdollistavat käyttäjän luomien asiakirjojen ja muiden tiedostojen tallennuksen ja/tai haun
ja avaimen arvotietojen (esimerkiksi rahoitusapin osakeluettelon, apin asetukset) tallennuksen
ja/tai haun Apeille ja Verkko-ohjelmistolle iCloudin avulla.
”Apin sisäisen oston ohjelmointirajapinta” tarkoittaa Dokumentoitua ohjelmointirajapintaa,
joka mahdollistaa lisäsisällön, -toimintojen tai -palveluiden toimittamisen tai saataville
asettamisen käytettäväksi Apissa lisämaksusta tai ilman lisämaksua.
”Välittäjäpuoli” tarkoittaa osapuolta, joka (a) siirtää Apple Pay -käyttäjän Apple Pay hyötykuorman Kauppiaalle kyseisen käyttäjän maksutapahtuman käsittelemiseksi Appit
ulkopuolella tai (b) kehittää Appit ja asettaa sen saataville, jotta Kauppiaat voivat toteuttaa
Maksa napauttamalla -maksutapahtumia.
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”iOS”tarkoittaa Applen toimittamaa iOS-käyttöjärjestelmäohjelmistoa, jota voit
käyttää vain Appisi kehittämisen ja testaamisen yhteydessä, mukaan lukien niiden
mahdolliset seuraajaversiot.
”iOS-tuote” tarkoittaa Apple-tuotetta, joka käyttää iOS- tai iPadOS-käyttöjärjestelmää.
”iPadOS” tarkoittaa Applen toimittamaa iPadOS-käyttöjärjestelmäohjelmistoa, jota voit käyttää
vain Appisi kehittämisen ja testauksen yhteydessä, mukaan lukien niiden mahdolliset
seuraajaversiot.
”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 Apista ja jonka
olet kehittänyt Dokumentaation ja Ohjelman vaatimusten mukaisesti vain käytettäväksi iOStuotteiden, Apple Watchin tai Apple TV:n kanssa.
”Lisensoitu appi” tarkoittaa Appia, joka (a) täyttää kaikki Dokumentaation ja Ohjelman
vaatimukset ja noudattaa niitä ja (b) jonka Apple on valinnut ja allekirjoittanut digitaalisesti jakelua
varten ja joka sisältää kaikki sallitut lisätoiminnot, -sisällön tai -palvelut, joita tarjoat Apissasi,
joka käyttää Apin sisäisen oston ohjelmointirajapintaa.
”Lisensoitujen appien tiedot” tarkoittaa näyttökuvia, kuvia, kuvamateriaaleja, esikatseluja,
kuvakkeita ja/tai muuta tekstiä, kuvauksia, esityksiä tai tietoja, jotka liittyvät Lisensoituun appiin ja
jotka toimitat Applelle käytettäväksi Luettelon 1 tai tarvittaessa Luettelon 2 tai Luettelon 3 mukaisesti.
”Lisensoidut HomeKit-lisävarusteet” tarkoittavat MFi-ohjelmassa lisensoituja
laitteistolisävarusteita, jotka tukevat HomeKit-lisävarusteprotokollaa.
”Paikallinen ilmoitus” tarkoittaa viestiä, sen koko sisältö tai kaikki tiedot mukaan lukien, jonka
Appisi toimittaa käyttäjille ennalta määritettynä ajankohtana tai kun Appisi toimii taustalla
ja toinen appi on etualalla.
”macOS” tarkoittaa macOS-käyttöjärjestelmän ohjelmistoa, jonka Apple on toimittanut
käyttöösi, mukaan lukien sen mahdolliset seuraavat versiot.
”Hallittu Apple ID” tarkoittaa Apple ID:tä, jonka organisaatio on luonut työntekijälle tai
opiskelijalle käyttöä varten ja jota organisaation IT-ylläpitäjä hallinnoi.
”Karttatiedot” tarkoittavat mitä tahansa sisältöä, dataa tai tietoja, jotka tarjotaan Apple Kartat palvelun kautta, mukaan lukien muun muassa kuvat, maastotiedot, leveys- ja pituuskoordinaatit,
julkisen liikenteen tiedot, kiinnostavat paikat ja liikennetiedot.
”MapKit-ohjelmointirajapinta” tarkoittaa Dokumentoitua asiakaspuolen ohjelmointirajapintaa,
jonka avulla voit lisätä kartoitusominaisuuksia tai -toimintoja Appeihin.
”MapKit JS” tarkoittaa JavaScript-kirjastoa, jonka avulla voit lisätä kartoitusominaisuuksia tai toimintoja appeihin, verkkosivustoihin tai verkkoappeihin.
”Kauppias” tarkoittaa osapuolta, joka (a) käsittelee Apple Pay -maksutapahtumia tai (b) käyttää
TTP-ohjelmointirajapintoja maksujen hyväksymiseen, maksutapahtumien toteuttamiseen ja
pääsyyn liittyvien palvelujen tarjoamiseen Appisi kautta, omalla nimellään, tavaramerkillään
tai tuotemerkillään (esim. sen nimi näkyy käyttäjän luottokorttilaskussa).
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”MFi-lisävaruste” tarkoittaa muuta kuin Applen laitteiston laitetta, joka on yhteydessä,
kommunikoi tai on muulla tavalla yhteentoimiva Applen tuotteen kanssa tai ohjaa sitä MFiohjelman nojalla lisensoidulla tekniikalla (esimerkiksi kyky ohjata tuettuja Apple-tuotteita iPodlisävarusteprotokollan kautta).
”MFi-lisenssinhaltija” tarkoittaa osapuolta, jolle Apple on myöntänyt lisenssin MFiohjelman nojalla.
”MFi-ohjelma” tarkoittaa erillistä Apple-ohjelmaa, joka tarjoaa kehittäjille muun muassa lisenssin
sisällyttää tai käyttää tiettyä Apple-tekniikkaa laitteistolisävarusteissa tai laitteissa tai niiden
kanssa, jotta ne olisivat yhteydessä, kommunikoisivat tai olisivat muulla tavalla yhteentoimivia
valittujen Apple-tuotteiden kanssa.
”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 Appien kykyä toimia taustalla, kun myös muut apit ovat käynnissä.
"MusicKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittaa ohjelmointirajapintojen joukkoa, jonka avulla
Apple Music -käyttäjät pääsevät käyttämään tilaustaan Apin kautta tai Applen muuten
Dokumentaatiossa sallimalla tavalla.
”MusicKit-sisältö” tarkoittaa musiikkia, videoita ja/tai graafista sisältöä, joka on tuotettu
MusicKit-ohjelmointirajapintojen kautta.
”MusicKit JS” tarkoittaa JavaScript-kirjastoa, jonka avulla Apple Music -käyttäjät voivat
käyttää tilaustaan Appien, verkkosivustojen tai verkkoappien kautta.
”Network Extension -kehys” tarkoittaa Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, jotka tarjoavat
apeille mahdollisuuden mukauttaa yhteensopivien Apple-tuotteiden tiettyjä verkkoominaisuuksia (esim. WiFi-hotspotien todennusprosessin, VPN-ominaisuuksien ja sisällön
suodatusmekanismien mukauttaminen).
”Kortti” tarkoittaa yhtä tai useampaa digitaalista korttia (esimerkiksi elokuvaliput, kupongit,
kanta-asiakkaiden palkintosetelit, maihinnousukortit ja jäsenkortit), jotka olet kehittänyt tämän
Sopimuksen nojalla, omalla tavaramerkilläsi tai tuotemerkilläsi ja jotka on allekirjoitettu
Korttityyppisi tunnuksella.
”Passitiedot” tarkoittaa Passiin liittyviä tekstiä, kuvauksia, esityksiä tai tietoja, jotka annat
käyttäjille tai saat heiltä Passilla tai sen yhteydessä.
”Korttityypin tunnus” tarkoittaa Apple-sertifikaatin ja Push-appitunnuksen yhdistelmää,
jota käytät Korttiesi allekirjoittamiseen ja/tai kommunikointiin APN:n kanssa.
”Ohjelma” tarkoittaa tässä Sopimuksessa tarkoitettua yleistä Applen kehitys-, testaus-,
digitaalinen allekirjoitus- ja jakeluohjelmaa.
”Maksupalveluntarjoaja” tarkoittaa palveluntarjoajaa, joka (a) tarjoaa maksunkäsittelypalvelut,
joihin sisältyy TTP-tietojen käsittelyä Kauppiaita varten, joko suoraan tai välillisesti, ja (b)
mainitaan Dokumentaatiossa.
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”Ohjelman vaatimukset” tarkoittavat 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.
”Provisiointiprofiilit” tarkoittavat tiedostoja (mukaan lukien sovellettavat oikeudet tai muut
tunnisteet), jotka Apple on toimittanut sinun käytettäväksesi Appisi kehittämisen ja testaamisen
yhteydessä, sekä Appiesi rajoitetun jakelun käytettäväksi Rekisteröidyissä laitteissa ja/tai
Valtuutetuissa testausyksiköissä.
”Push-appitunnus” tarkoittaa yksilöllistä tunnistenumeroa tai muuta tunnistetta, jonka Apple
antaa Apille, Passille tai Sivustolle, jotta se voi käyttää APN:ää.
”Push-ilmoitus” tai ”Safarin Push-ilmoitus” tarkoittaa ilmoitusta, mukaan lukien kaikki sen
sisältö tai tiedot, jonka lähetät käyttäjille toimitettavaksi Apissasi, Kortissasi ja/tai macOS:n
yhteydessä Sivustosi niiden käyttäjien macOS-työpöydälle, jotka ovat päättäneet vastaanottaa
tällaisia viestejä Safarin kautta macOS:lle.
”Rekisteröidyt laitteet” tarkoittavat Applen tuotemerkillä varustettua laitteistoa, jonka omistat
tai jota hallinnoit tai jonka sinuun liittyvät henkilöt omistavat, jos tällaiset Tuotteet on erityisesti
rekisteröity Applelle tämän Ohjelman mukaisesti.
”Luettelo-ohjelmointirajapinta” tarkoittaa Dokumentoitua ohjelmointirajapintaa, joka
mahdollistaa opiskelijoiden, opettajien ja henkilöstön Luettelotietojen jakamisen koulusta, jos
koulun IT-ylläpitäjä määrittää Appisi tai Vastaavat tuotteesi vastaanottamaan kyseiset tiedot.
”Luettelotiedot” tarkoittavat kaikkia käyttäjätietoja tai tunnuksia, jotka on hankittu, kerätty tai
saatu Luettelo-ohjelmointirajapinnan käytön kautta tai jotka liittyvät sen käyttöön, mukaan lukien
kaikki tiedot, jotka liittyvät henkilöllisyydeltään tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan yksilöön
tai jotka on linkitetty tai ovat linkitettävissä heihin.
”Safari-laajennukset” tarkoittavat ainakin yhtä ohjelmistolaajennusta, jonka olet kehittänyt
tämän Sopimuksen nojalla vain käytettäväksi Safarin kanssa tämän Sopimuksen mukaisesti.
”Suojausratkaisu” tarkoittaa Applen omaa sisältösuojausjärjestelmää, jota markkinoidaan
nimellä Fairplay ja jota sovelletaan App Storessa jaettuihin Lisensoituihin appeihin hallinnoimaan
Applen tavanomaisia Lisensoitujen appien käyttösääntöjä, sellaisena kuin Apple voi tällaista
järjestelmää ja sääntöjä ajoittain muokata.
"ShazamKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittaa Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, joiden
avulla voit lisätä äänipohjaisia tunnistusominaisuuksia tai toimintoja appiisi ja vastaaviin tuotteisiisi.
"ShazamKit-sisältö” tarkoittaa metatietoja, musiikkia ja/tai graafista sisältöä, jonka Apple
tarjoaa ja joka on tuotettu ShazamKit-ohjelmointirajapintojen kautta, mukaan lukien
rajoituksetta MusicKit-sisältö.
”Applen sisäänkirjautuminen” tarkoittaa Dokumentoituja appiliittymiä ja JavaScript-kirjastoja,
joiden avulla käyttäjät voivat kirjautua Appiisi (ja Vastaaviin tuotteisiin) Apple ID:llä tai
nimettömillä tunnistetiedoilla.
”Applen sisäänkirjautuminen työpaikalla ja koulussa” tarkoittaa Dokumentoituja
ohjelmointirajapintoja ja JavaScript-kirjastoja, joiden avulla voit kirjata käyttäjiä Appiisi
(ja Vastaaviin tuotteisiin) heidän Hallitulla Apple ID:llään käyttäjän organisaation IT-ylläpitäjän
pääsyn hallinnoinnin mukaisesti.
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”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.
”Kertakirjautumisen määritys” tarkoittaa Applen tässä yhteydessä kertakirjautumisen
appiliittymälle toimittamaa Dokumentaatiota, jota päivitetään ajoittain.
”Maksa napauttamalla -tiedot” tai ”TTP-tiedot” tarkoittavat Kauppiaan asiakastietopakettia,
joka on siirretty Apple-ohjelmiston ja Maksa napauttamalla -ohjelmointirajapintojen kautta osana
tapahtumaa (esimerkiksi ensisijainen tilinumero ja tapahtumasumma).
”Maksa napauttamalla -ohjelmointirajapinnat” tai ”TTP-ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat
Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja, joiden avulla Kauppiaat voivat toteuttaa tapahtumia Appisi
käytön kautta.
”Sopimuskausi” tarkoittaa Osassa 11 kuvattua ajanjaksoa.
”TestFlight” tarkoittaa Applen beetatestaus -palvelua julkaisua edeltäville Apeille,
jotka ovat saatavilla Applen TestFlight-apin kautta.
”TestFlight-appi” tarkoittaa Applen appia, joka mahdollistaa Appiesi julkaisua edeltävien
versioiden jakamisen rajoitetulle määrälle Valtuutettuja kehittäjiäsi ja rajoitetulle määrälle
Beetatestaajia (kuten TestFlight-kehittäjäsivustolla on määritelty) TestFlightin kautta.
”Seurantavalinta” tarkoittaa Apple-asetusta, jonka avulla käyttäjä voi asettaa
mainosseurantavalinnat.
”TV-apin appiliittymä” tarkoittaa TV-apin määrittelyssä dokumentoitua appiliittymää,
jonka avulla voit toimittaa Applelle TV-appitietoja.
”TV-appitiedot” tarkoittaa TV-apin määrittelyssä kuvattuja tietoja, joita toimitetaan Applelle TVapin appiliittymän kautta.
”TV-apin ominaisuudet” tarkoittaa toimintoa, johon pääsee TV-apin ja/tai tvOS-, iOS-, iPadOSja/tai macOS-laitteiden kautta ja joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella räätälöityjä
tietoja ja sisältöä koskevia suosituksia sekä käyttää tällaista sisältöä käyttäjän appien kautta,
ja/tai tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden jatkaa aiemmin katsotun sisällön toistoa.
”TV-apin määrittely” tarkoittaa Applen toimittamaa TV App -appiliittymän Dokumentaatiota,
jota päivitetään ajoittain.
”tvOS” tarkoittaa tvOS-käyttöjärjestelmän ohjelmistoa, mukaan lukien sen mahdolliset
myöhemmät versiot.
”Päivitykset” tarkoittavat 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:lla.
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”WatchKit-laajennus” tarkoittaa Appisi mukana toimitettua laajennusta, joka käyttää
iOS:n WatchKit-kehystä suorittamaan ja näyttämään WatchKit-apin watchOS:ssä.
”watchOS” tarkoittaa watchOS-käyttöjärjestelmän ohjelmistoa, mukaan lukien sen mahdolliset
myöhemmät versiot.
”Sääilmoitukset” tarkoittavat säävaroituksia tai muita ilmoituksia, joita meteorologian laitokset
toimittavat aika ajoin WeatherKit-ohjelmointirajapintojen kautta ja joissa kuvataan
maantieteellisen paikan erityiset sääolosuhteet.
”WeatherKit-ohjelmointirajapinnat” tarkoittavat Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja,
joiden avulla voit lisätä sääominaisuuksia tai -toimintoja Appeihisi tai Vastaaviin tuotteisiisi.
”Verkko-ohjelmisto” tarkoittaa ohjelmistoappien verkkopohjaisia versioita, joilla on sama nimi
ja olennaisesti vastaavat ominaisuudet ja toiminnot kuin Lisensoidulla apillasi
(esimerkiksi ominaisuuden pariteetti).
”Verkkosivuston push-tunnus” tarkoittaa Apple-varmenteen ja Push-appitunnuksen
yhdistelmää, jota käytät allekirjoittamaan Sivustosi rekisteröintipaketin ja/tai jolla viestit
APN:n kanssa.
”Xcode-pilvi” tai ”Xcode-pilvipalvelu” tarkoittaa Applen pilvipalvelun isännöimää jatkuvaa
integrointi- ja toimituspalvelua sekä siihen liittyviä tekniikoita.
”Xcode-pilvisisältö” tarkoittaa ohjelmistoa, testejä, komentosarjoja, tietoja, tekstiä, grafiikkaa,
videoita tai muuta sisältöä, jonka postitat tai asetat saataville käyttäessäsi Xcode-pilvipalvelua
(mukaan lukien kaikki lähdekoodivarastoissa olevat ohjelmistot, joille annat kirjautumistiedot),
lukuun ottamatta kaikki sinulle lisensoidut Apple-materiaalit.
”Sinä” ja ”Sinun” tarkoittaa ja viittaa henkilöihin tai oikeustoimiyksilöön (olipa kyseessä yritys,
organisaatio, oppilaitos tai valtion virasto, laitos tai osasto), joka on hyväksynyt tämän
Sopimuksen omalla kehittäjätilillään ja joka käyttää Apple-ohjelmistoa tai muuten tämän
Sopimuksen mukaisia oikeuksia.
Huomautus: Selkeyden vuoksi voit valtuuttaa alihankkijat kehittämään Appeja puolestasi,
mutta kaikkien tällaisten Appien on oltava Sinun omistuksessasi, lähetettävä Sinun omalta
kehittäjätililtäsi ja jaettava Appeina vain kuten tässä on nimenomaisesti sallittu. Olet Applelle
vastuussa sopimustyöntekijöidesi toiminnasta tililläsi (esimerkiksi heidän lisäämisestään tiimiisi,
jotta he voivat tehdä Sinulle kehitystyötä) sekä siitä, että he noudattavat tätä sopimusta.
Sopimustyöntekijöidesi suorittamat tähän Sopimukseen perustuvat toimet katsotaan Sinun
suorittamiksesi, 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,
ei-alilisensoitavan ja siirtämättömän lisenssin:
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(a) asentaa kohtuullinen määrä Apple-ohjelmiston kopioita , jotka on tarjottu Sinulle Ohjelman
puitteissa Apple-tuotemerkin tuotteisiin,jotka omistat tai joita hallinnoit, Sinun tai Valtuutettujen
kehittäjiesi sisäiseen käyttöön yksinomaan sellaisten Katettujen tuotteiden kehittämiseen tai
testaamiseen jotka on suunniteltu toimimaan kyseisten Apple-merkkituotteiden kanssa,
jollei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti muuta sallita
(b) luoda ja jakaa kohtuullisen määrän kopioita Asiakirjoista Valtuutetuille kehittäjille vain
sisäiseen käyttöön ja yksinomaan Katettujen tuotteiden kehittämiseen tai testaamiseen,
jollei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti muuta sallita
(c) asentaa hankintaprofiilin jokaiseen Valtuutettuun testiyksikköösi enintään rekisteröimiesi ja
lisensoitujen Valtuutettujen testiyksikköjen verran, Sinun tai Valtuutettujen kehittäjien sisäiseen
käyttöön ainoastaan kehittämään ja testaamaan Appejasi, jollei tässä sopimuksessa
nimenomaisesti muuta sallita;
(d) asentaa Provisiointiprofiilin kuhunkin Rekisteröityyn laitteeseesi, enintään rekisteröimiesi
ja lisensoitujen Valtuutettujen testiyksiköiden lukumäärän verran, ainoastaan mahdollistamaan
Appiesi jakaminen kyseisille Rekisteröidyille laitteille
(e) sisällyttää tämän Sopimuksen mukaisesti sinulle myönnetyt Apple-varmenteet Appien,
Korttien, Safari-laajennusten, Safari Push -ilmoitusten digitaalista allekirjoittamista varten
ja muutoin tämän Sopimuksen nimenomaisesti sallimalla tavalla.
Apple pidättää oikeuden asettaa rajoitettu määrä Apple-merkkituotteita, jotka kukin
lisenssinsaaja voi rekisteröidä Applelle ja hankkia lisenssejä tämän Ohjelman mukaisesti
(”Rekisteröityjen laitelisenssien lohko”). Rajoitettuun jakeluun Rekisteröidyille laitteille
Osassa 7.3. (Ad Hoc -jakelu) kuvatulla tavalla kukin yritys, organisaatio, oppilaitos tai konserni
voi hankkia vain yhden (1) Rekisteröityjen laitelisenssien lohkon yritystä, organisaatiota,
oppilaitosta tai konsernia kohden, ellei Apple ole kirjallisesti toisin sopinut. Suostut olemaan
tietoisesti hankkimatta tai saamatta muita hankkimaan useamman kuin yhden Rekisteröityjen
laitelisenssien lohkon samalle yritykselle, organisaatiolle, oppilaitokselle tai konsernille.
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 Applen tuotemerkillä varustettujen tuotteiden kautta, jotka on suunniteltu
toimimaan yhdessä Ohjelman kanssa (esimerkiksi Xcode, App Store Connect, Swift Playgrounds)
ja vain Applen valtuuttamalla tavalla. 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 Applevarmenteita 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 Apillesi teho- ja
suorituskykymittareita, suostut siihen, että näitä tietoja voidaan käyttää yksinomaan omaan
sisäiseen käyttöösi, eikä niitä saa toimittaa kolmansille osapuolille (lukuun ottamatta Osassa 2.9
kuvattu käyttö). Lisäksi voit käyttää kyseisiä palveluita vain käyttämällä Apple ID:tä, joka on
liitetty kehittäjätiliisi tai todennuksen tunnistetietoihisi (esim. 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 mutta ei ainoastaan Osat 2.8 ja 5. Ellei tässä nimenomaisesti toisin
sallita, sitoudut olemaan jakamatta, myymättä, jälleenmyymättä, vuokraamatta, liisaamatta,
lainaamatta tai muuten tarjoamatta pääsyä kehittäjätilillesi tai sen tarjoamille palveluille kokonaan
tai osittain kenellekään, joka ei ole Valtuutettu kehittäjä tiimissäsi, ja sitoudut olemaan pyytämättä
Apple Developer Program -ohjelman jäseniä toimittamaan Sinulle Apple-tunnuksiaan,
todennustietojaan ja/tai niihin liittyviä tilitietoja ja materiaaleja (esimerkiksi Apple-varmenteita,
joita käytetään jakeluun tai App Storeen tai TestFlightiin lähettämiseen). Ymmärrät, että jokaisella
tiimin jäsenellä on oltava oma Apple ID tai todennustiedot, jotta hän pääsee tilillesi, ja Sinä olet
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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. Lisäksi
tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti voit ottaa Appeja käyttöön Valtuutetuille kehittäjille
rajoitetussa määrässä Valtuutettuja testausyksiköitä käytettäviksi omiin sisäisiin testausja kehitystarkoituksiin.
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 Apple-ohjelmistoa tai julkaisua edeltäviä Palveluita kaupallisessa toimintaympäristössä
tai tärkeiden tietojen kanssa. Sinun on varmuuskopioitava kaikki tiedot ennen julkaisua edeltävän
Apple-ohjelmiston tai julkaisua edeltävien Palveluiden käyttöä. Apple ei ole vastuussa mistään
kustannuksista, kuluista tai muista korvausvelvollisuuksista, joita Sinulle saattaa aiheutua
Valtuutetun testiyksiköiden ja Rekisteröityjen laitteiden varaamisesta, Katetun tuotteen
kehityksestä tai tämän Apple-ohjelmiston tai minkä tahansa julkaisua edeltävän Applen
Palveluiden asentamista tai käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta minkään laitteen
vahingoittuminen tai minkä tahansa ohjelmiston tai tiedon 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 Apple-ohjelmiston tai -palvelun julkaisua
edeltäviä versioita, tehdään kokonaan omalla vastuullasi.
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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 Apple-ohjelmistoa, Apple-varmenteita
tai tässä toimitettuja Palveluita mihinkään tarkoitukseen, jota ei ole nimenomaisesti sallittu tässä
Sopimuksessa, mukaan lukien sovellettavat Liitteet ja Luettelot. Suostut siihen, että et asenna,
käytä tai suorita Applen SDK-ohjelmistokehityspaketteja muissa kuin Apple-tietokoneissa, etkä
asenna, käytä tai suorita iOS-, watchOS-, tvOS-, iPadOS-, macOS- ja Hankintaprofiileja mihinkään
muihin laitteisiin kuin Apple-tuotteisiin 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 Appleohjelmistosta, Apple-varmenteista 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 sisältämän avoimen lähdekoodin komponenttien tai näytekoodin
lisensointiehdot sen sallivat). Suostut siihen, että et käytä mitään Sopimuksen yhteydessä tarjottua
Apple-ohjelmistoa, Apple-varmenteita 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 Appleohjelmistoon 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/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html
julkaistuja ohjeita, joita Apple voi muuttaa aika ajoin.
2.7
FPS SDK ja FPS-käyttöönottopaketti
Voit käyttää FPS SDK:ta kehittääksesi ja testataksesi FPS:n palvelinpuolen toteutusta,
käytettäväksi vain Sinun (tai puolestasi) suoratoistamiesi videoiden kanssa Appien kautta tai
Appien kautta ladattavaksi videona iOS-tuotteissa ja/tai Apple TV:n, macOS:n Safarin kautta tai
Applen muuten kirjallisesti hyväksymänä (yhdessä ”Valtuutetut FPS-apit”). Hyväksyt, että
Sinun on pyydettävä FPS:n käyttöönottopaketti Ohjelman verkkoportaalista ennen FPS:n
tuotantokäyttöä tai kaupallista käyttöä. Osana tällaista pyyntöä Sinun on toimitettava tietoja
pyytämästäsi FPS:n käytöstä. Apple tarkistaa pyyntösi ja pidättää oikeuden oman harkintansa
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mukaan olla toimittamatta Sinulle FPS:n käyttöönottopakettia, jolloin et voi käyttää FPS:ää. Kaikki
FPS SDK:lla tekemäsi kehitys ja testaus tapahtuvat omalla vastuullasi ja kustannuksellasi, eikä
Apple ole vastuussa Sinulle tällaisesta käytöstä tai FPS:n käytön hylkäämisestä
tuotantoympäristössä tai kaupallisessa ympäristössä.
Jos Apple toimittaa Sinulle FPS-käyttöönottopaketin, sitoudut käyttämään sitä yksinomaan
Applen hyväksymällä tavalla ja vain sellaisen videosisällön yhteydessä, jota suoratoistat (tai jota
suoratoistetaan puolestasi) Valtuutettuihin FPS-appeihin tai ladataksesi tarkastettavaksi
Valtuutettujen FPS-appien kautta. Ellei Osassa 2.9 (Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat)
ole toisin sallittu, Sinä et luovuta FPS-käyttöönottopakettia kolmansille osapuolille tai alilisensoi,
myy, jälleenmyy, vuokraa, paljasta tai jaa FPS-käyttöönottopakettia tai FPS SDK:ta kolmansille
osapuolille (tai niiden toteutukselle) ilman Applen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Hyväksyt, että FPS:n käyttöönottopaketti (mukaan lukien FPS-tuotantoavainten sarja) on Applen
luottamuksellista tietoa, mikä on määritetty Osassa 9 (Luottamuksellisuus). Lisäksi tällaiset
FPS-avaimet ovat ainutlaatuisia yrityksellesi tai organisaatiollesi, ja Sinä olet yksin vastuussa
niiden tallentamisesta ja suojaamisesta. Voit käyttää tällaisia FPS-avaimia vain sellaisen
sisältöavaimesi toimittamiseen ja suojaamiseen, jota käytetään avaamaan Valtuutettuihin FPSappeihin suoratoistetun tai Valtuutettujen FPS-appien kautta ladattavan videosisällön salauksen
purkamiseen. Apple ei ole vastuussa minkään FPS-avaimen tai tämän Sopimuksen mukaisesti
suoratoistetun tai muuten toimitetun sisällön luvattomasta käytöstä. Jos FPS-avain paljastetaan,
löydetään, väärennetään tai kadotetaan, voit pyytää Applea peruuttamaan sen lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen product-security@apple.com, ja hyväksyt, että Applella ei ole
velvollisuutta toimittaa korvaavaa avainta. Apple pidättää oikeuden peruuttaa FPS-avaimesi
milloin tahansa, jos Sinä sitä pyydät, jos Sinä rikot tätä Sopimusta, jos Apple toisin pitää
sitä järkevänä tai kohtuullisena tai jos Sopimus päättyy tai irtisanotaan jostain syystä.
Hyväksyt, että Apple pidättää oikeuden peruuttaa tai muuten poistaa lisenssisi FPS:ään (tai sen
osaan) ja sen käyttöoikeuden milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Lisäksi Apple ei ole
velvollinen toimittamaan Sinulle FPS:n käyttöönottopaketin tai FPS SDK:n muokattua, päivitettyä
tai seuraajaversiota, eikä sillä ole velvollisuutta ylläpitää yhteensopivuutta minkä tahansa
aiemman version kanssa. Jos Apple asettaa FPS:n käyttöönottopaketin tai FPS SDK:n uudet
versiot saataville, sitoudut päivittämään ne kohtuullisen ajan kuluessa, jos Apple niin pyytää.
2.8
Applen palveluiden käyttö
Apple voi tarjota pääsyn Apple-palveluihin, joita Sopimukseen kuuluvat tuotteesi voivat kutsua
Apple-ohjelmistoissa 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 (Kolmannen
osapuolen 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.
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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 kautta. Suostut olemaan perimättä mitään maksuja Käyttäjiltä pelkästä pääsystä
Apple-palveluihin tai niiden käytöstä Sopimukseen kuuluvien tuotteiden kautta tai mistään niissä
tarjotusta sisällöstä, datasta tai 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-palveluissa näytetyn datan tai tietojen saatavuutta, tarkkuutta,
täydellisyyttä, luotettavuutta tai ajantasaisuutta. Siltä osin kuin päätät käyttää Apple-palveluita
Sopimukseen kuuluvien tuotteiden kanssa, olet vastuussa tällaisiin tietoihin luottamisestasi. Olet
vastuussa Apple-ohjelmiston ja Apple-palveluiden käytöstäsi, ja jos käytät tällaisia Palveluita,
Sinun vastuullasi on ylläpitää asianmukaista vaihtoehtoista varmuuskopiota kaikesta sisällöstäsi,
datastasi ja tiedoistasi, mukaan lukien rajoituksetta sisältö, jota saatat toimittaa Applelle palvelua
varten osana Palveluiden käyttöäsi. Ymmärrät ja hyväksyt, että et ehkä voi käyttää tiettyjä Applepalveluita 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 tai kaikilla
alueilla, eikä Apple väitä, että tällaiset Palvelut olisivat tarkoituksenmukaisia, tarkkoja tai
käytettävissä tietyssä sijainnissa 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 Apple-palvelumaksuista tai maksujen muutoksista sähköpostitse,
ja tiedot näistä maksuista julkaistaan Ohjelman verkkoportaalissa, App Store Connectissa
tai CloudKit-konsolissa. 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.

Ohjelmasopimus
Sivu 15

2.9
Kolmannen osapuolen Palveluntarjoajat
Ellei Apple toisin kiellä Dokumentaatiossa tai tässä Sopimuksessa, Sinulla on oikeus palkata tai
pitää palveluksessa kolmas osapuoli (”Palveluntarjoaja”) auttamaan Sinua tämän Sopimuksen
mukaisesti tarjottujen Apple-ohjelmiston ja Palveluiden käytössä, mukaan lukien tällaisten
Palveluntarjoajien sitouttaminen ylläpitämään ja hallinnoimaan Appien palvelimia puolestasi,
edellyttäen että tällaisen Palveluntarjoajan Apple-ohjelmiston ja Palveluiden tai niihin liittyvien
materiaalien käyttö tapahtuu yksinomaan Sinun puolestasi ja vain näiden ehtojen mukaisesti.
Edellä esitetystä huolimatta et saa käyttää Palveluntarjoajaa lähettämään Appia App Storeen
tai käyttämään TestFlightia puolestasi. Hyväksyt, että sinulla on sitova kirjallinen sopimus
Palveluntarjoajan kanssa ehdoilla, jotka ovat vähintään yhtä rajoittavia ja Applea suojaavia kuin
tässä esitetyt. Kaikki tällaisen Palveluntarjoajan toteuttamat toimet, jotka liittyvät Appeihisi tai
Apple-ohjelmiston tai Apple-palveluiden käyttöön ja/tai johtuvat tästä Sopimuksesta, katsotaan
Sinun tekemiksesi 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.
2.10
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, sillä voi olla appiliittymiä,
ominaisuuksia, palveluita tai toimintoja, jotka poikkeavat tässä lisensoidusta Apple-ohjelmistosta
tai tässä toimitetuista Palveluista.

3.

Sinun velvollisuutesi

3.1
Yleistä
Vakuutat Applelle ja hyväksyt, että:
(a) olet täysi-ikäinen oikeustoimialueella, jolla asut (vähintään 18-vuotias monissa maissa tai
monilla alueilla), ja Sinulla on oikeus ja valtuudet solmia tämä Sopimus omasta puolestasi tai,
jos olet solmimassa tämän Sopimuksen yrityksesi, organisaatiosi, oppilaitoksesi tai viraston,
laitoksen tai liittovaltion ministeriön puolesta, Sinulla on oikeus ja valtuudet sitoa tällainen
yhteisö tai organisaatio laillisesti tämän Sopimuksen ehtoihin ja velvollisuuksiin
(b) kaikki Sinun Applelle tai käyttäjille tämän Sopimuksen tai Katettujen tuotteiden yhteydessä
toimittamasi tiedot, mukaan lukien rajoituksetta Lisensoidun apin tiedot tai Kortin tiedot, ovat
ajantasaisia, todellisia, tarkkoja, tuettavia ja täydellisiä, ja että Applelle toimittamiesi tietojen
osalta ilmoitat viipymättä Applelle tällaisiin tietoihin tehdyistä muutoksista. Lisäksi hyväksyt,
että Apple voi jakaa tällaisia tietoja (mukaan lukien sähköpostiosoite ja postiosoite)
kolmansien osapuolten kanssa, joiden on tiedettävä niihin liittyvistä syistä (esimerkiksi
immateriaalioikeuskysymykset ja asiakaspalvelukyselyt)
(c) noudatat tämän Sopimuksen ehtoja ja velvoitteitasi, mukaan lukien tarvittavien suostumusten
hankkiminen Valtuutetuille kehittäjille Apple-ohjelmiston ja Palveluiden käyttöön, ja suostut
seuraamaan ja vastaamaan kaikesta Valtuutetun kehittäjän käytöstä ja heidän tämän
Sopimuksen ehtojen noudattamisesta
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(d) olet yksin vastuussa kaikista kustannuksista, kuluista, tappioista ja vastuista sekä
toiminnoista, jotka Sinä ja Valtuutetut kehittäjät olette suorittaneet Apple-ohjelmistolla ja Applepalveluilla, Valtuutetuilla testausyksiköillä, Rekisteröidyillä laitteilla, Katetuilla tuotteilla ja asiaan
liittyvillä kehitys- ja jakelutoimillasi, mukaan lukien muun muassa kaikki niihin liittyvät kehitystyöt,
verkko- ja palvelinlaitteet, Internet-palvelut tai mikä tahansa muu laitteisto, ohjelmisto tai palvelu,
jota käytät minkä tahansa palvelun käytön yhteydessä
(e) Luettelon 1 (jos sovellettavissa) osalta vakuutat ja takaat, että omistat tai hallitset tarvittavat
oikeudet nimittääksesi Applen ja Applen tytäryhtiöt maailmanlaajuiseksi edustajaksi Lisensoitujen
appien toimittamiseksi ja että tällainen Applen ja Applen tytäryhtiöiden nimittäminen ei riko tai
loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia
(f) Et toimi millään tavalla, joka on ristiriidassa tai häiritsee mahdollisesti olemassa olevaa
sitoumustasi tai velvollisuuttasi, eikä mikään aiemmin tekemäsi sopimus häiritse 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 Applen ohjelmistoa tai mitään Applen palveluja: (1) mihinkään laittomaan tai
kiellettyyn toimintaan etkä kehitä Sopimukseen kuuluvia tuotteita, jotka aiheuttaisivat rikoksen
tai muun vahingollisen, laittoman tai kielletyn teon tai helpottaisivat sellaisen tekemistä; (2)
uhkailuun, väkivallan, terrorismin tai muun vakavan vahingonteon lietsomiseen tai edistämiseen;
tai (3) lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai pahoinpitelyä edistävän sisällön tai toiminnan
luontiin tai levittämiseen;
(c) Appisi, Kirjastosi ja/tai Passisi kehitetään noudattaen Dokumentaatiota
ja Ohjelmavaatimuksia, joiden nykyinen joukko on esitetty Osassa 3.3 alla
(d) parhaan tietämyksesi ja uskomuksesi mukaan Katetut tuotteet, Lisensoidut appitiedot,
Xcode-pilvisisältö ja Kortin tiedot eivät loukkaa, väärinkäytä tai riko Applen tai kolmansien
osapuolten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, yksityisyyden ja julkisuuden oikeuksia,
kauppasalaisuuksia, patentteja tai muita yksinoikeudellisia tai juridisia oikeuksia (esimerkiksi
musiikkikokoelma- tai esitysoikeudet, video-oikeudet, valokuva- tai kuvaoikeudet, logon
oikeudet, kolmannen osapuolen tieto-oikeudet Appisi sisällössä ja materiaalissa)
(e) et luo käyttämällä Applen ohjelmistoa, Applen varmenteita tai Palveluita tai muutoin mitään
sellaista Sopimukseen kuuluvaa tuotetta tai muuta koodia tai ohjelmaa, joka: (1) poistaisi
käytöstä, hakkeroisi tai muutoin häiritsisi Suojausratkaisua tai mitään suojausta, digitaalista
allekirjoittamista, digitaalisten oikeuksien hallintaa, vahvistamis- tai tunnistautumismekanismeja,
jotka ovat käytössä iOS-, watchOS-, iPadOS- tai tvOS-järjestelmissä, Applen ohjelmistossa tai
missään Palveluissa tai muussa Applen ohjelmistossa tai tekniikassa tai jotka ovat käytössä
näiden toimesta, etkä anna muille mahdollisuutta tehdä niin (lukuun ottamatta laajuutta,
jonka Apple on nimenomaisesti kirjallisesti sallinut); tai (2) loukkaa minkään käyttäjän, verkon,
tietokoneen tai viestintäjärjestelmän tietoturvaa, koskemattomuutta tai saatavuutta;
(f) et suoraan tai epäsuorasti tee mitään toimia, joiden tarkoituksena on häiritä jotakin Appleohjelmistoa tai Palveluita, tämän Sopimuksen tarkoitusta tai Applen liiketoimintakäytäntöjä,
mukaan lukien rajoituksetta sellaisten toimien toteuttaminen, jotka saattavat haitata App Storen,
Mukautetun apin jakelun, TestFlightin, Xcode-pilven, Ad Hoc -jakelun tai Ohjelman suorituskykyä
tai tarkoitettua käyttöä (esimerkiksi petollisten arvostelujen lähettäminen omasta Apistasi tai
mistään kolmannen osapuolen apista, valitsemalla Apille nimi, joka on olennaisesti samanlainen
kuin kolmannen osapuolen apin nimi aiheuttamaan sekaannusta kuluttajille tai appien nimien
varaaminen estämään kolmannen osapuolen laillista käyttöä). Et myöskään osallistu etkä
kannusta muita osallistumaan laittomiin, epäoikeudenmukaisiin, harhaanjohtaviin, petollisiin,
sopimattomiin tai epärehellisiin toimiin tai liiketoimintakäytäntöihin, jotka liittyvät Katettuihin
tuotteisiisi (esimerkiksi käyttämään syötti ja vaihto -hinnoittelua, kuluttajien harhaanjohtamista,
vilpillisiä liiketoimintatapoja tai vilpillistä kilpailua muita kehittäjiä vastaan)
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(g) Apple-ohjelmistolla kehitettyjä iOS-tuotteiden, Apple Watchin tai Apple TV:n Appeja saa jaella
vain, jos Apple valitsee ne (oman harkintansa mukaan) jakeluun App Storen, Custom App
Distributionin, beetajakeluun TestFlightin kautta tai Ad Hoc -jakelun kautta tämän sopimuksen
mukaisesti. Apple-ohjelmistolla kehitetyt Passit voidaan jakaa käyttäjillesi sähköpostitse,
verkkosivustolla tai apissa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, mukaan lukien Liite 5. Applevarmenteella allekirjoitettuja Safari-laajennuksia voidaan jaella käyttäjillesi tämän Sopimuksen
ehtojen mukaisesti, mukaan lukien Liite 7. macOS-appeja voidaan jaella App Storen ulkopuolella
käyttämällä Apple-varmenteita ja/tai lippuja, kuten on määritetty Osissa 5.3 ja 5.4.
3.3
Ohjelmavaatimukset
Kaikkien appien, jotka lähetetään App Storeen, Mukautettuun appien jakeluun tai TestFlightiin tai
jotka jaetaan Ad Hoc -jakelun kautta, on oltava kehitetty Dokumentaation ja Ohjelmavaatimusten
mukaisesti, joiden nykyinen versio on esitetty alla tässä Osassa 3.3 . Vastaaviin tuotteisiin,
Kirjastoihin ja Kortteihin sovelletaan samoja ehtoja:
Ohjelmointirajapinnat ja toiminnallisuus:
3.3.1
Apit voivat käyttää Dokumentoituja appiliittymiä vain Applen määräämällä tavalla,
eivätkä ne saa käyttää tai kutsua yksityisiä appiliittymiä. Lisäksi macOS-apit, jotka on lähetetty
Applelle jaettavaksi App Storessa, voivat käyttää vain Dokumentoituja ohjelmointirajapintoja,
jotka sisältyvät macOS:n oletusasennukseen tai jotka ovat mukana Xcodessa ja Mac SDK:ssa tai
jotka ovat mukana Swift Playgroundsissa; vanhentuneita tekniikoita (kuten Java) ei saa käyttää.
3.3.2
Lukuun ottamatta seuraavassa kappaleessa esitettyjä tapauksia, Appi ei saa ladata tai
asentaa suoritettavaa koodia. Tulkittu koodi voidaan ladata Appiin, mutta vain niin kauan kuin
koodi: (a) ei muuta Apin ensisijaista tarkoitusta tarjoamalla ominaisuuksia tai toimintoja, jotka ovat
ristiriidassa App Storelle lähetetyn Apin tarkoitetun ja mainostetun tarkoituksen kanssa, (b)
ei luo myymälää muulle koodille ja (c) ei ohita käyttöjärjestelmän allekirjoittamista,
hiekkalaatikkoa tai muita turvaominaisuuksia.
Appi, joka on ohjelmointiympäristö, joka on tarkoitettu käytettäväksi ohjelmoinnin oppimisessa, voi
ladata ja suorittaa suoritettavaa koodia, kunhan seuraavat vaatimukset täyttyvät: (i) enintään 80
prosenttia Apin katselualueesta tai näytöstä voidaan ottaa suoritettavalla koodilla, ellei
Dokumentaatiossa toisin sallita, (ii) Apin on esitettävä Apissa käyttäjälle kohtuullisen näkyvä
indikaattori, että käyttäjä on ohjelmointiympäristössä, (iii) Appi ei saa luoda myymälää muille koodeille
tai apeille ja (iv) Apin tarjoaman lähdekoodin on oltava käyttäjän täysin tarkasteltavissa ja
muokattavissa (ladattuun koodiin ei esimerkiksi saa sisällyttää ennalta koottuja kirjastoja tai kehyksiä).
3.3.3
Ilman Applen etukäteen antamaa kirjallista lupaa tai Osassa 3.3.25 (Apin sisäisen
oston ohjelmointirajapinta) sallitussa määrin Appi ei saa tarjota, avata tai sallia
lisäominaisuuksia tai -toimintoja muiden jakelumekanismien kuin App Storen, Mukautetun apin
jakelun tai TestFlightin kautta.
3.3.4
iOS-, watchOS-, iPadOS- tai tvOS-appi voi lukea tietoja tai kirjoittaa tietoja vain Apin
määrittelemälle säilöalueelle laitteessa, jollei Apple toisin määrää. Applelle App Storessa jaettavaksi
lähetettyjen macOS-appien osalta: (a) kaikkien tiedostojen, jotka ovat välttämättömiä Apin
suorittamiseksi macOS:ssä, on oltava Applelle lähetetyssä appipaketissa ja App Storen on
asennettava ne, (b) kaikkien lokalisointien on oltava samassa Appipaketissa, eivätkä ne saa sisältää
ohjelmistosarjaa tai itsenäisten appien kokoelmaa yhdessä Appipaketissa, (c) macOS:n alkuperäisiä
käyttöliittymäelementtejä tai käyttäytymistä (esimerkiksi järjestelmävalikko, ikkunakoot ja värit) ei saa
muuttaa, (d) et saa käyttää minkäänlaista digitaalista oikeuksien hallintaa tai muita kopioinnin tai
käytön valvontamekanismeja tällaisissa Apeissa ilman Applen kirjallista lupaa tai kuten
Dokumentaatiossa on määritelty, ja (e) ellei toisin sallita Osassa 3.3.25 (Apin sisäisen oston
appiliittymä), tällaiset Apit eivät saa toimia ohjelmiston jakelumekanismina, eivätkä ne saa sisältää
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ominaisuuksia tai toimintoja, jotka luovat tai mahdollistavat ohjelmistomyymälän, jakelukanavan tai
muun mekanismin ohjelmiston toimittamiseksi tällaisissa Apeissa (esimerkiksi ääniappi ei saa sisältää
äänisuodatinlaajennusmyymälää Apissa).
3.3.5
iOS-tuotteen apilla on oltava vähintään samat ominaisuudet ja toiminnot, kun käyttäjä
käyttää sitä yhteensopivuustilassa iPadissa (esimerkiksi iPadin iPhone-kokoisessa ikkunassa
käynnissä olevan iPhone-apin on toimittava olennaisesti samalla tavalla kuin silloin, kun sitä
käytetään iPhonessa; edellyttäen, että tämä velvoite ei koske mitään ominaisuutta tai toimintoa,
jota tietty laite ei tue, kuten videotallennusominaisuutta laitteessa, jossa ei ole kameraa). Lisäksi
hyväksyt, että et häiritse tai yritä häiritä 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
Appien on noudatettava Human Interface Guidelines (HIG) -ohjeita ja muuta Applen
toimittamaa Dokumentaatiota. Suostut seuraamaan HIG:tä kehittääksesi Apillesi sopivan
käyttöliittymän ja toiminnallisuuden, joka on yhteensopiva Apple-tuotemerkkien tuotteiden
suunnittelun kanssa (esimerkiksi kelloapilla tulisi olla käyttöliittymä, joka on suunniteltu
nopeaan vuorovaikutukseen HIG:n watchOS-suunnitteluteemojen kanssa).
3.3.8
Jos 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 Appia.
- Lisäksi minkä tahansa tietojen, sisällön tai tietojen keräämisen, käsittelyn, ylläpidon, lataamisen,
synkronoinnin, tallennuksen, siirron, jakamisen, paljastamisen tai käytön missä tahansa muodossa,
joka suoritetaan Apillasi, sen kautta tai sen yhteydessä, on noudatettava kaikkia sovellettavia
tietosuojalakeja ja -määräyksiä sekä kaikkia siihen liittyviä ohjelmavaatimuksia, mukaan lukien
rajoituksetta ilmoitusta tai suostumusta koskevat vaatimukset.
3.3.9
Sinä ja Appisi (ja kaikki kolmannet osapuolet, joiden kanssa olet sopinut mainonnan
tarjoamisesta) ette saa kerätä käyttäjä- tai laitetietoja ilman käyttäjän etukäteen antamaa
suostumusta riippumatta siitä, onko kyseiset tiedot saatu suoraan käyttäjältä vai käyttämällä
Apple-ohjelmistoa, Apple-palveluita tai Apple SDK:ita ja sittenkin vain palvelun tai toiminnon
tarjoamiseksi, joka on suoraan merkityksellistä Apin käytön kanssa, tai mainonnan tarjoamiseksi
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. Sinä tai Appisi ette käytä 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 laitetietojesi
keräämisestä, käytöstä ja paljastamisesta, esimerkiksi Kuvaus käyttäjä- ja laitetietojen käytöstäsi
App Storen apin kuvauksessa. 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 laite- tai käyttäjätietojensa
keräämiseen, käyttämiseen tai paljastamiseen, Sinun (ja kaikkien kolmansien osapuolten, joiden
kanssa Sinulla on sopimus mainonnan näyttämisestä) on lopetettava kaikki tällainen käyttö pikaisesti.
Sinun on annettava Apissasi, App Storessa ja/tai verkkosivustollasi tietosuojakäytäntö, jossa
kerrotaan käyttäjän tai laitteen tietojen keräämisestä, käytöstä, luovuttamisesta, jakamisesta,
säilyttämisestä ja poistamisesta. Suostut ilmoittamaan käyttäjillesi sovellettavan lain mukaisesti,
jos tietoturvaloukkaus vaarantaa Apistasi kerätyt käyttäjätiedot (lähetät esimerkiksi sähköpostin,
jossa ilmoitat käyttäjillesi tahattomasta paljastumisesta tai väärinkäytöstä käyttäjän tiedoista).
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3.3.11 Appien on noudatettava kaikkia sovellettavia rikoslakeja, siviililakeja ja lakisääteisiä
lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien ne lainkäyttöalueet, joilla Appejasi voidaan tarjota tai saattaa
saataville. Lisäksi:
- Sinun ja Apin on noudatettava kaikkia sovellettavia yksityisyyden suojaa ja tiedonkeruuta
koskevia lakeja ja määräyksiä käyttäjän tai laitteen tietojen (esimerkiksi Käyttäjän IP-osoite,
käyttäjän laitteen nimi ja asennetut apit) keräämisestä, käytöstä tai paljastamisesta.
- Appeja ei saa suunnitella tai markkinoida muiden häirinnän, väärinkäytön, roskapostin,
vainoamisen, uhkaamisen tai muuten laillisten oikeuksien (kuten yksityisyyden ja julkisuuden
oikeuksien) loukkaamiseksi.
- Sinä ja Appisi ette saa suorittaa mitään toimintoja tai linkkejä mihinkään sisältöön, palveluihin
tai tietoihin tai käyttää robottia, hämähäkkiä, sivustohakua tai muuta hakuappia tai -laitetta
Applen tai sen lisenssinantajien tarjoaman ohjelmiston, tietojen tai palveluiden tietojen
raapimiseksi, louhimiseksi, hakemiseksi, välimuistiin sijoittamiseksi, analysoimiseksi tai
indeksoimiseksi eikä hankkia (tai yrittää hankkia) tällaisia tietoja, lukuun ottamatta tietoja, jotka
Apple nimenomaisesti tarjoaa tai antaa Sinun saatavillesi tällaisten palvelujen yhteydessä.
Suostut siihen, että et kerää, levitä tai käytä tällaisia tietoja luvattomaan tarkoitukseen; ja
- Jos Appisi on tarkoitettu ihmiskehotutkimukseen tai käyttää HealthKit-appiliittymiä kliinisiin
terveystarkoituksiin, joihin voi liittyä henkilötietoja (esimerkiksi Terveystietojen tallentaminen),
sitoudut ilmoittamaan osallistujille heidän tunnistettaviksi tarkoitetuista käyttötavoistaan ja
paljastuksistaan tietoja osana tällaista tutkimusta tai kliinistä terveystarkoitusta ja saadaksesi
suostumuksen sellaisilta osallistujilta (tai heidän huoltajiltaan), jotka käyttävät Appiasi 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.
Mainostunniste ja Seurantavalinta; Mainosverkoston ohjelmointirajapinnat:
3.3.12 Sinä ja Appisi (ja kaikki kolmannet osapuolet, joiden kanssa olet sopinut mainonnan
tarjoamisesta) voivat käyttää Mainostunnistetta ja mitä tahansa Mainostunnistimen avulla saatuja
tietoja vain mainonnan tarjoamiseen. Jos käyttäjä nollaa Mainostunnuksen, sitoudut olemaan
yhdistämättä, korreloimatta, linkittämättä tai muutoin yhdistämättä aikaisempaa Mainostunnistetta
ja muita johdettuja tietoja suoraan tai epäsuorasti nollatun Mainostunnisteen kanssa. Kaikkien
sellaisten Apple-tuotteelle tuotettujen Appien osalta, jotka tarjoavat pääsyn Mainostuen
ohjelmointirajapintoihin, suostut tarkistamaan käyttäjän Seurantavalinnan ennen mainosten
näyttämistä Mainostunnisteen avulla ja sitoudut noudattamaan käyttäjän Seurantavalinnan
asetusta käyttäessäsi Mainostunnistetta ja käyttäessäsi muita käyttäjä- tai laitetietoja seurantaan.
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 mainostulostapahtumaa. 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.
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Sijainti ja Kartat; Käyttäjän suostumukset:
3.3.13 Appeja, jotka käyttävät sijaintiin perustuvia ohjelmointirajapintoja (esimerkiksi Core
Location, MapKit-ohjelmointirajapinta, Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapinta) tai muuten
tarjoavat sijaintiin perustuvia palveluita, ei saa suunnitella tai markkinoida ajoneuvon
käyttäytymisen automaattiseen tai itsenäiseen hallintaan taikka hätä- tai
hengenpelastustarkoituksiin.
3.3.14 Appien, jotka tarjoavat sijaintipohjaisia palveluita tai toimintoja tai jotka muuten saavat
käyttäjän sijainnin käyttämällä Apple-ohjelmistoa tai Apple-palveluita, on ilmoitettava ja saatava
suostumus henkilöltä, ennen kuin hänen sijaintitietonsa kerätään, lähetetään tai muuten
käytetään Apissa, ja tällaisia tietoja saa käyttää vain käyttäjän suostumuksella ja tässä sallitulla
tavalla. Jos esimerkiksi käytät Apissasi ”aina” sijaintivaihtoehtoa käyttäjän sijaintitietojen
jatkuvaan keräämiseen ja käyttämiseen, Sinun on annettava selkeästi määritelty perustelu
ja käyttäjäetu, joka esitetään käyttäjälle luvan antamishetkellä.
3.3.15 Jos päätät tarjota omaa sijaintipohjaista palveluasi, dataa ja/tai tietoja yhdessä Apple
Kartat -palvelun kautta tarjottujen Apple-karttojen kanssa (esim. 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. Apeissa, jotka käyttävät
sijaintipohjaisia ohjelmointirajapintoja reaaliaikaiseen navigointiin (mukaan lukien muun muassa
käännöskohtaiset reittiohjeet ja muut anturit, jotka ovat käytössä anturin avulla), Sinulla on oltava
käyttäjän lisenssisopimus, joka sisältää seuraavan ilmoituksen: KÄYTÄT REAALIAIKAISTA
REITTIOPASTUSAPPIA OMALLA RISKILLÄSI. SIJAINTITIEDOT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE
TARKKOJA.
3.3.16 Apit eivät saa poistaa käytöstä, ohittaa tai muuten häiritä Applen toteuttamia järjestelmän
hälytyksiä, varoituksia, näyttöpaneeleja, suostumuspaneeleja ja vastaavia, mukaan lukien
rajoituksetta sellaisia, jotka on tarkoitettu ilmoittamaan käyttäjälle, että käyttäjän sijaintitietoja,
osoitekirjan tietoja, kalenteria, valokuvia, äänitietoja ja/tai muistutuksia kerätään, lähetetään,
ylläpidetään, käsitellään tai käytetään tai joiden tarkoituksena on saada 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, Apit eivät saa kerätä, välittää, ylläpitää, käsitellä tai käyttää tällaisia tietoja
tai suorittaa muita toimia, joihin käyttäjän suostumus on evätty tai peruutettu.
3.3.17 Jos Appisi (tai verkkosivustosi tai verkkoappisi soveltuvin osin) käyttää MapKitohjelmointirajapintaa, Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapintaa tai MapKit JS:ää laitteesta,
jossa on iOS-versio 6 tai uudempi, Appisi (tai verkkosivustosi tai verkkoappisi soveltuvin osin)
käyttää Apple Kartat -palvelua. Kaiken MapKit-ohjelmointirajapinnan, Apple Karttojen
palvelinohjelmointirajapinnan, MapKit JS:n ja Apple Kartat -palvelun käytön on oltava tämän
Sopimuksen ehtojen (mukaan lukien Ohjelman vaatimukset) ja Liitteen 6 (Lisäehdot Apple
Kartat -palvelun käyttöön) mukaista.
Sisältö ja materiaalit:
3.3.18 Kaikkien Apissasi olevien master-äänitteiden ja musiikkikokoelmien on oltava kokonaan
Sinun omistuksessasi tai lisensoitu Sinulle täysin maksettuina ja tavalla, joka ei edellytä Applen
maksavan mitään maksuja, rojalteja ja/tai summia Sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle.
Jos appiasi jaetaan Yhdysvaltojen ulkopuolelle, Apissasi (a) esitetyt master-äänitteet ja
musiikkikokoelmat eivät saa kuulua minkään mekaanisen tai esiintymis-/viestintäoikeuksien
keräily- tai lisenssiorganisaation ohjelmistoon nyt tai tulevaisuudessa ja (b) jo se on lisensoitu,
sen on oltava kunkin sovellettavan tekijänoikeuksien omistajan lisensoima vain Apillesi.
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3.3.19 Jos Appisi sisältää muuta sisältöä, Sinun on joko omistettava kaikki tällainen sisältö
tai Sinulla on oltava sisällön omistajan lupa käyttää sitä Apissasi.
3.3.20 Apit voidaan hylätä, jos ne sisältävät sisältöä tai materiaalia (tekstiä, grafiikkaa, kuvia,
valokuvia tai ääniä), joita Applen kohtuullisen arvion mukaan voidaan pitää haitallisina
tai sopimattomina, esimerkiksi materiaaleja, joita voidaan pitää säädyttöminä,
pornografisina tai herjaavana.
3.3.21 Apit eivät saa sisältää haittaohjelmistoa, haitallista koodia, ohjelmia tai muita sisäisiä
komponentteja (esimerkiksi tietokoneviruksia, troijalaisia hevosia tai takaovia), jotka voivat
vahingoittaa, tuhota tai vaikuttaa haitallisesti Apple-ohjelmistoihin, palveluihin, Applemerkkituotteisiin tai muuhun ohjelmistoon, laiteohjelmistoon, laitteistoon, tietoihin, järjestelmiin,
palveluihin tai verkkoihin.
3.3.22 Jos Appisi sisältää FOSS-ohjelmistoa, sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia
FOSS-lisenssiehtoja. Suostut myös olemaan käyttämättä mitään FOSS-ohjelmistoa Appisi
kehittämisessä tavalla, joka aiheuttaisi Apple-ohjelmiston muille kuin FOSS-osille FOSSlisenssiehtoja tai -velvoitteita.
3.3.23 Appisi voi sisältää kampanja-arvonnan tai kilpailutoiminnon edellyttäen, että olet
kampanjan ainoa sponsori ja että Sinä ja Appisi noudatatte kaikkia sovellettavia lakeja ja täytätte
kaikki sovellettavat rekisteröintivaatimukset maassa tai alueella, jossa asetat Appisi saataville, ja
että 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 Appisi voi sisältää suoran linkin verkkosivustosi sivulle, johon sisällytät käyttäjän
mahdollisuuden osallistua hyväntekeväisyyteen, edellyttäen, että noudatat kaikkia sovellettavia
lakeja (joihin voi sisältyä kuitin toimittaminen) ja kaikkia sovellettavia sääntely- tai
rekisteröintivaatimuksia maassa tai alueella, jossa sallit hyväntekeväisyyteen osallistumisen.
Suostut myös ilmoittamaan selvästi, että Apple ei ole varainhankkija.
Apin sisäisten ostojen ohjelmointirajapinta:
3.3.25 Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan ja siihen liittyvien palvelujen kaiken käytön on
oltava tämän Sopimuksen ehtojen (mukaan lukien Ohjelmavaatimukset) ja Liitteen 2 (Apin
sisäisen oston ohjelmointirajapinnan lisäehdot) mukaista.
Network Extension -kehys:
3.3.26 Appisi ei saa käyttää Verkon laajennuskehystä, ellei Appiasi ole ensisijaisesti
suunniteltu tarjoamaan verkkotoimintoja, ja olet saanut Applelta oikeuden tällaiseen käyttöön.
Jos saat tällaisen oikeutuksen, hyväksyt seuraavat ehdot:
- Suostut paljastamaan selkeästi käyttäjille, miten Sinä ja Appisi käytätte heidän verkkotietojaan,
ja tarvittaessa suodatat heidän verkkotietonsa, ja suostut käyttämään tällaisia tietoja vain
käyttäjän nimenomaisella suostumuksella ja kuten tässä nimenomaisesti sallitaan.
- Suostut tallentamaan ja lähettämään verkkotietoja käyttäjiltä 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;
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- Suostut olemaan käyttämättä mitään käyttäjien verkkotietoja käyttäjän asetusten ohittamiseen:
et esimerkiksi saa seurata käyttäjän WiFi-verkon käyttöä sijainnin määrittämiseksi,
jos hän on poistanut sijaintipalvelut käytöstä Apissasi.
- Vaikka Osassa 3.3.9 olisi toisin mainittu, Sinä ja Appisi ette saa käyttää
Verkkolaajennuskehystä tai mitään Verkkolaajennuskehyksen kautta saatuja tietoja mihinkään
muuhun tarkoitukseen kuin verkko-ominaisuuksien tarjoamiseen Apin yhteydessä (ei esimerkiksi
käyttäjän Internet-liikenteen käyttämiseen esittämään mainontaa tai muulla tavalla luomaan
käyttäjäprofiileja mainontaa varten).
Apple pidättää oikeuden olla antamatta Sinulle oikeutta käyttää Network Extension -kehystä
oman harkintansa mukaan ja peruuttaa tällaisen oikeuden milloin tahansa. Lisäksi, jos Sinä haluat
käyttää Access WiFi Information -appiliittymiä (jotka tarjoavat WiFi-verkon, johon laite on
kytketty), sinun on pyydettävä Applelta lisenssi tällaiseen käyttöön, ja huolimatta siitä,
mitä Osassa 3.3.9 on sanottu, voit käyttää tällaisia appiliittymiä vain sellaisen palvelun
tai toiminnon tuottamiseen, joka on suoraan Apin kannalta merkityksellinen (ei esimerkiksi
mainonnan tarjoamiseen).
MFi-lisävarusteet:
3.3.27 Appisi voi olla yhteydessä, kommunikoida tai muutoin toimia yhdessä MFi-lisälaitteen
kanssa tai ohjata sitä (kuten edellä on määritelty) langattomien reittien tai Applen lightning- tai
30-napaisten liittimien kautta vain, jos (i) tällainen MFi-lisenssi on lisensoitu MFi-ohjelmalla,
kun lähetät Appisi, (ii) MFi-lisenssinsaaja on lisännyt Appisi luetteloon niistä, jotka on hyväksytty
yhteentoimivaksi hänen MFi-lisävarusteensa kanssa, ja (iii) MFi-lisenssinsaaja on saanut MFiohjelman hyväksynnän tällaista lisäystä varten.
Lainsäädännön noudattaminen:
3.3.28 Täytät kaikki sovellettavat lakisääteiset vaatimukset, mukaan lukien kaikkien
sovellettavat lait, asetukset ja käytännöt, jotka liittyvät Appisi valmistamiseen, markkinointiin,
myyntiin ja jakeluun Yhdysvalloissa, ja erityisesti Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA)
sekä muut Yhdysvaltain sääntelyelinten, kuten FAA:n, HHS:n, FTC:n ja FCC:n, vaatimukset sekä
kaikkien muiden sovellettavien sääntelyelinten lait, asetukset ja käytännöt kaikissa maissa tai
kaikilla alueilla, joissa käytät Appiasi tai asetat Appisi saataville, esimerkiksi MHRA, CFDA.
Suostut kuitenkin siihen, että et hae mitään sääntelyyn liittyviä markkinointilupia tai tee mitään
päätöksiä, jotka voivat johtaa siihen, että Applen tuotteita pidetään säänneltyinä tai jotka
saattavat asettaa Applelle velvoitteita tai rajoituksia. Lähettämällä Appisi Applelle jakeluvalintaa
varten vakuutat ja takaat, että noudatat täysin kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia ja käytäntöjä,
mukaan lukien rajoituksetta kaikkia FDA:n lakeja, asetuksia ja käytäntöjä, jotka liittyvät
valmistukseen, markkinointiin, Appisi myyntiin ja jakeluun Yhdysvalloissa sekä muissa maissa
tai muilla alueilla, joissa aiot asettaa Appisi saataville. Vakuutat ja takaat myös, että markkinoit
Appiasi vain sen sallittuun käyttötarkoitukseen/käyttöaiheeseen ja vain noudattaen tiukasti
sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia. Applen pyynnöstä suostut toimittamaan viipymättä kaikki
tällaiset selvitysasiakirjat, jotka tukevat Appisi markkinointia. FDA:n tai sellaisen muun valtion
elimen pyynnöstä, jolla on tarve tarkistaa tai testata Appiasi osana sen sääntelyarviointiprosessia,
voit toimittaa Appisi kyseiselle osapuolelle tarkistusta varten. Suostut ilmoittamaan Applelle
Osassa 14.5 määritetyin tavoin viipymättä kaikista valituksistasi tai uhkaavista valituksista,
jotka koskevat Appiasi ja liittyvät tällaisiin sääntelyvaatimuksiin, jolloin Apple voi poistaa
Appisi jakelusta.
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Matkapuhelinverkko:
3.3.29 Jos appi vaatii matkapuhelinverkkoa tai sillä on pääsy matkapuhelinverkkoon, niin
tällainen Appi:
- noudattaa Applen parhaita käytäntöjä ja muita ohjeita siitä, kuinka Appien tulisi käyttää
matkapuhelinverkkoa
- Applen perustellun arvion mukaan on käyttämättä liikaa tai kuormittamatta liiallisesti verkon
kapasiteettia tai kaistanleveyttä.
3.3.30 Koska jotkut matkapuhelinoperaattorit voivat kieltää tai rajoittaa VoIP (Voice
over Internet Protocol) -toiminnon käyttöä verkossa, kuten VoIP-puhelimen käyttöä
matkapuhelinverkossa, ja saattavat myös määrätä lisämaksuja tai muita maksuja VoIP:n
yhteydessä, sitoudut ilmoittamaan käyttäjille ennen ostamista, jotta he tarkistavat operaattorin
kanssa tehdyt sopimusehdot, esimerkiksi toimittamalla ilmoituksen markkinointitekstiin, jonka
annat appisi mukana App Storessa. Jos Appisi sallii käyttäjien lähettää tekstiviestejä tai soittaa
matkapuhelinpuheluja, sinun on ilmoitettava käyttäjälle ennen tällaisen toiminnon käyttöä,
että tällaiseen käyttöön voidaan soveltaa tavanomaisia tekstiviestimaksuja tai
muita operaattorimaksuja.
Apple Push -ilmoituspalvelu ja paikalliset ilmoitukset:
3.3.31 Kaiken push-ilmoitusten käytön Applen push-ilmoituspalvelun tai paikallisten
ilmoitusten kautta oltava tämän Sopimuksen (mukaan lukien Ohjelmavaatimukset) ja Liitteen 1
(Apple Push -ilmoituspalvelua ja paikallisia ilmoituksia koskevat lisäehdot) ehtojen mukaisia.
Game Center:
3.3.32 Game Centerin kaiken käytön on oltava tämän Sopimuksen (mukaan lukien
Ohjelmavaatimukset) ja Liitteen 3 (Game Centerin lisäehdot) ehtojen mukaista.
iCloud:
3.3.33 Kaiken iCloud Storage -appiliittymien ja CloudKit-appiliittymien käytön sekä iCloudpalvelun käytön tämän Sopimuksen nojalla on oltava tämän Sopimuksen (mukaan lukien
Ohjelmavaatimukset) ja Liitteen 4 (iCloudin käyttöä koskevat lisäehdot) ehtojen mukaiset.
Wallet:
3.3.34 Passien kehittämisen ja Pass Type -tunnuksen ja Walletin käytön tämän Sopimuksen
mukaisesti on oltava tämän Sopimuksen ehtojen (mukaan lukien Ohjelmavaatimukset) ja Liitteen
5 (Passien lisäehdot) mukaisia.
Lisäpalvelut tai Käyttäjän julkaisua edeltävän ohjelmiston käyttö:
3.3.35 Apple voi aika ajoin tarjota pääsyn lisäpalveluihin tai julkaisua edeltävään Appleohjelmistoon, joita voit käyttää Appiesi yhteydessä tai käyttäjänä arviointitarkoituksiin. Joihinkin
näistä voidaan soveltaa erillisiä ehtoja tämän Sopimuksen lisäksi, jolloin käyttösi on myös näiden
ehtojen alaista. Tällaiset palvelut tai ohjelmistot eivät välttämättä ole saatavana kaikilla kielillä tai
kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, eikä Apple väitä, että ne olisivat tarkoituksenmukaisia tai
käytettävissä tietyssä sijainnissa. 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
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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.
3.3.36 Jos Appisi käyttää Googlen selaussuojapalvelua Apple-ohjelmiston kautta, tällaiseen
pääsyyn sovelletaan Googlen käyttöehtoja, jotka on määritetty osoitteessa
https://developers.google.com/safe-browsing/terms. Jos et hyväksy tällaisia palveluehtoja,
et saa käyttää Googlen selaussuojapalvelua apissasi. Tunnustat ja hyväksyt, että tällainen
käyttö on osoitus tällaisten palveluehtojen hyväksymisestä.
3.3.37 Jos Appisi käyttää tietoja käyttäjän osoitekirjasta Osoitekirja-ohjelmointirajapinnan
kautta, sinun on ilmoitettava asiasta ja hankittava suostumus käyttäjältä, ennen kuin Appisi
käyttää hänen osoitekirjatietojaan. Lisäksi Appisi ei saa tarjota automaattista mekanismia,
joka siirtää vain käyttäjän osoitekirjan Facebook-dataosuudet käyttäjän laitteen ulkopuolelle.
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:
3.3.38 Appien, jotka sisältävät laajennuksia Appipakettiin, on tarjottava vain laajennusten
lisäksi joitakin toimintoja (esimerkiksi ohjenäytöt, lisäasetukset), ellei Appi sisällä WatchKitlaajennusta. Lisäksi:
- Laajennukset (lukuun ottamatta WatchKit-laajennuksia) eivät saa sisältää
laajennusnäkymässään mainontaa, tuotemarkkinointia, suoramarkkinointia tai Apin sisäisiä
ostotarjouksia.
- Laajennukset eivät saa peittää iOS-tuotteen tai Apple TV:n koko näyttöä tai uudelleenohjata,
estää tai häiritä julkistamattomalla tai odottamattomalla tavalla käyttäjän toisen kehittäjän apin
tai minkään Applen toimittaman toiminnon tai palvelun käyttöä;
- 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 tekemä näppäilyn kirjaaminen on ilmoitettava selkeästi käyttäjälle,
ennen kuin tällaiset tiedot lähetetään iOS-tuotteesta, ja huolimatta siitä, mitä Osassa 3.3.9 on
sanottu, tällaisia tietoja voidaan käyttää vain Appisi näppäimistötoimintojen tarjoamiseen tai
parantamiseen (esimerkiksi ei mainonnan tarjoamiseen);
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- Kaikesta laajennuksen suorittamasta viestien suodattamisesta on ilmoitettava selvästi
loppukäyttäjälle, ja huolimatta mistään muusta Osassa 3.3.9 mainitusta, kaikkia tekstiviestitai 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
- 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:
3.3.39 Appisi ei saa käyttää HealthKit-ohjelmointirajapintoja tai Motion & Fitness ohjelmointirajapintoja, ellei sitä ole ensisijaisesti tarkoitettu terveys-, liikunta- ja/tai kuntoilukäyttöön,
ja tämä käyttö näkyy selvästi markkinointitekstissäsi ja käyttöliittymässäsi. Lisäksi:
- Huolimatta mistään päinvastaisesta Osassa 3.3.9, Sinä ja Appisi ette saa käyttää HealthKitohjelmointirajapintoja tai Motion & Fitness -ohjelmointirajapintoja tai mitään HealthKitohjelmointirajapintojen tai Motion & Fitness -ohjelmointirajapintojen kautta saatuja tietoja muihin
tarkoituksiin kuin terveys-, liike- ja/tai kuntopalveluiden tarjoamiseen Appisi kanssa (esimerkiksi
ei mainonnan tarjoamiseen);
- 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 esimerkiksi saa jakaa tai myydä käyttäjän terveystietoja, jotka on kerätty HealthKitohjelmointirajapintojen tai Motion & Fitness -ohjelmointirajapintojen kautta, mainonta-alustoille,
tiedonvälittäjille tai tietojen jälleenmyyjille. Selkeyden vuoksi voit antaa käyttäjien antaa
suostumuksen jakaa tietojaan kolmansien osapuolten kanssa lääketieteelliseen tutkimukseen.
- Suostut paljastamaan selkeästi käyttäjille, miten Sinä ja Appisi käytätte heidän terveys-, liikeja/tai kuntoilutietojaan, ja käyttämään niitä vain käyttäjän nimenomaisesti sallimalla tavalla ja
tässä nimenomaisesti sallitusti.
Määritysprofiilit:
3.3.40 Määritysprofiileita ei voi toimittaa kuluttajille muutoin kuin WiFi-, APN- tai VPNasetusten määrittämistä varten tai kuten Apple muuten nimenomaisesti sallii voimassa olevissa
Määritysprofiilin viiteasiakirjoissa. 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 mainonta-alustoille, tiedonvälittäjille tai tietojen jälleenmyyjille. Lisäksi et saa
ohittaa Määritysprofiilin tai minkään muun Määritysprofiilin mekanismin suostumuspaneelia.
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HomeKit-ohjelmointirajapinnat:
3.3.41 Appisi ei saa käyttää HomeKit-appiliittymiä, ellei sitä ole ensisijaisesti suunniteltu
tarjoamaan kodin kokoonpano- tai kodin automatisointipalveluja (esimerkiksi sytyttämään valoa,
nostamaan autotallin ovea) lisensoiduille HomeKit-lisävarusteille, ja tämä käyttö näkyy selvästi
markkinointitekstissäsi ja käyttöliittymässäsi. Suostut olemaan käyttämättä HomeKitohjelmointirajapintoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Lisensoidun HomeKit-lisävarusteen
käyttöliittymiin, kommunikointiin, yhteentoimivuuteen tai muuhun hallintaan tai HomeKittietokannan käyttöön, ja silloinkin vain kodin määritykseen tai kodin automatisointitarkoituksiin
Appisi yhteydessä. Lisäksi:
- Appisi voi käyttää HomeKit-ohjelmointirajapinnoista ja/tai HomeKit-tietokannasta saatuja
tietoja vain yhteensopivassa Apple-merkkituotteessa, eikä se saa viedä, etäkäyttää tai siirtää
tällaisia tietoja sovellettavasta tuotteesta (esimerkiksi lukitussalasanaa ei voi lähettää käyttäjän
laitteesta ulkoiseen muuhun kuin Apple-tietokantaan), ellei Apple toisin ole nimenomaisesti
sallinut Dokumentaatiossa.
- Huolimatta siitä, mitä Osassa 3.3.9 sanotaan, Sinä ja Appisi ette saa käyttää HomeKitappiliittymiä tai mitään tietoja, jotka on saatu HomeKit-appiliittymien tai HomeKit-tietokannan
kautta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kodin kokoonpanon tai kotiautomaatiopalvelujen
tarjoamiseen tai parantamiseen Appisi yhteydessä (esimerkiksi ei mainonnan esittämiseen).
Apple Pay -ohjelmointirajapinnat:
3.3.42 Appisi voi käyttää Apple Pay -ohjelmointirajapintoja yksinomaan Apin kautta
suoritettavien maksutapahtumien helpottamiseen ja vain sellaisten tuotteiden ja palveluiden
ostamiseen, joita käytetään minkä tahansa iOS-tuotteen tai Apple Watchin ulkopuolella, ellei
Apple ole toisin kirjallisesti sallinut. Selvyyden vuoksi mikään tässä Osassa 3.3.42 ei korvaa
Apin sisäisen osto-appiliittymän käyttöä koskevia sääntöjä tai vaatimuksia, mukaan lukien
rajoituksetta Osa 3.3.3 ja ohjeet. Lisäksi:
- Tunnustat ja hyväksyt, että Apple ei ole osapuoli missään maksutapahtumassa, jota
helpotetaan Apple Pay -appiliittymien käytön kautta, eikä ole vastuussa mistään tällaisista
tapahtumista, mukaan lukien muun muassa käyttäjän maksukorttien puuttuminen tai
maksupetokset. Tällaiset maksutapahtumat ovat sinun ja pankkisi, maksunsaajan, korttiverkkojen
tai muiden tapahtumien käsittelyyn käyttämiesi osapuolten välisiä, ja olet vastuussa kaikkien
kolmansien osapuolten kanssa tekemiesi sopimusten noudattamisesta. Joissakin tapauksissa
tällaiset sopimukset voivat sisältää ehtoja, joissa määritetään erityiset oikeudet, velvollisuudet tai
rajoitukset, jotka Sinä hyväksyt ja otat käyttöön käyttäessäsi Apple Pay -appiliittymien toimintoja.
- Sinä suostut tallentamaan kaikki yksityiset avaimet, jotka sinulle on annettu osana Apple Pay appiliittymien käyttöäsi turvallisella tavalla (esimerkiksi salattu palvelimella) ja Dokumentaation
mukaisesti. Suostut olemaan tallentamatta mitään käyttäjän maksutietoja salaamattomalla tavalla
iOS-tuotteeseen. Selkeyden vuoksi et saa purkaa tällaisia käyttäjän maksutietoja iOS-tuotteessa;

- Suostut olemaan kutsumatta Apple Pay -ohjelmointirajapintaa tai yrittämättä muuten hankkia
tietoja Apple Pay -ohjelmointirajapintojen kautta tarkoituksiin, jotka eivät liity käyttäjän
maksutapahtumien helpottamiseen.

- Jos käytät Apple -ohjelmointirajapintoja Apissasi, sitoudut käyttämään kaupallisesti kohtuullisia
ponnisteluja sisällyttääksesi Apple Cashin maksuvaihtoehtoosi Apple Pay -ohjelmointirajapintojen
käytön kanssa Dokumentaation mukaisesti ja edellyttäen, että Apple Cash on saatavilla
lainkäyttöalueella, jolla Appi jaetaan.
Ohjelmasopimus
Sivu 27

3.3.43 Osana käyttäjän maksutapahtuman helpottamista Apple Pay -ohjelmointirajapintojen
kautta Apple voi toimittaa Sinulle (toimitpa sitten Kauppiaana, Vilättäjäpuolena tai näytätpä
Kauppiaan verkkosivun, joka helpottaa Apple Pay -käyttäjän maksutapahtumaa) Apple Pay hyötykuorman. Jos saat Apple Pay -hyötykuorman, hyväksyt seuraavat:
- Jos toimit Kauppiaana, voit käyttää Apple Pay -hyötykuormaa käyttäjän maksutapahtuman
käsittelemiseen ja muihin käyttäjälle ilmoittamiisi tarkoituksiin ja vain sovellettavan lain
mukaisesti.
- Jos toimit välittäjäpuolena,
(a) Voit käyttää Apple Pay -hyötykuormaa vain kauppiaan ja käyttäjän välisen maksutapahtuman
helpottamiseen ja omiin tilaustesi hallinnan tarkoituksiin (esimerkiksi asiakaspalvelu) osana
tällaista tapahtumaa,
(b) Suostut siihen, että sinulla ei ole Apple Pay -hyötykuormatietoja pidempään kuin on tarpeen
maksutapahtuman ja tilausten hallinnan tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty,
(c) Suostut olemaan yhdistämättä Apple Pay -ohjelmointirajapintojen kautta saatuja tietoja,
mukaan lukien rajoituksetta Apple Pay -hyötykuormaa, mihin tahansa muuhun tietoon, joka
sinulla voi olla tällaisesta käyttäjästä (paitsi siinä määrin kuin tilausten hallintaan tarvitaan).
Selkeyden vuoksi välittäjäpuoli ei saa käyttää Apple Pay -ohjelmointirajapintojen kautta saatuja
tietoja mainontaan tai markkinointitarkoituksiin, käyttäjäprofiilin kehittämiseen tai parantamiseen
tai muutoin käyttäjille kohdentamiseen.
(d) Suostut paljastamaan käyttäjille, että olet tapahtuman välittäjä, ja antamaan kauppiaan
henkilöllisyyden tietylle tapahtumalle Apple Pay -maksulomakkeella (lisäksi sinun on lisättävä
nimesi välittäjänä),
(e) Jos käytät Kauppiasta, olet vastuussa siitä, että valitsemasi Kauppias käyttää käyttämääsi
Apple Pay -hyötykuormaa vain käyttäjän maksutapahtuman käsittelyyn ja muihin käyttäjille
ilmoittamiin käyttötarkoituksiin ja vain sovellettavan lain mukaisesti. Suostut tekemään sitovan
kirjallisen sopimuksen tällaisen Kauppiaan kanssa ehdoilla, jotka ovat vähintään yhtä rajoittavia
ja Applea suojaavia kuin tässä esitetyt. Kaikkien sellaisten Kauppiaiden tekemät toimet, jotka
liittyvät tällaiseen Apple Pay -hyötykuormaan tai maksutapahtumaan, katsotaan Sinun
suorittamiksesi, ja Sinä (tällaisen Kauppiaan lisäksi) olet vastuussa Applelle kaikista tällaisista
toimista (tai mahdollisista laiminlyönneistä). Jos tällaisen Kauppiaan toimet tai laiminlyönnit
loukkaavat tätä Sopimusta tai aiheuttavat muuten vahinkoa, Apple pidättää oikeuden vaatia
Sinua lopettamaan kyseisen Kauppiaan käytön.
- Jos näytät Kauppiaan verkkosivun, joka helpottaa Apple Pay -käyttäjän maksutapahtumaa, mutta
et toimi Välittäjäpuolena etkä Kauppiaana (ts. isännöit Kauppiaan kassaa WKWebView’n kautta),
(a) suostut olemaan käyttämättä Apple Pay -hyötykuormaa mistään syystä
(b) suostut olemaan käyttämättä Apple Pay -maksutapahtumasta peräisin olevia tai siihen liittyviä
tietoja muihin tarkoituksiin kuin Kauppiaan verkkosivun näyttämiseen.
SiriKit:
3.3.44 Appisi voi rekisteröityä määränpäänä Applen määrittelemien SiriKit-verkkotunnusten
käyttämiseen, mutta vain, jos Appisi on suunniteltu antamaan Käyttäjälle asiaankuuluvia vastauksia tai
muutoin toteuttamaan Käyttäjän pyyntö tai aikomus sovellettavan SiriKit-verkkotunnuksen yhteydessä
(esimerkiksi kimppakyyti), jota Appisi tukee ja tämä käyttö näkyy selvästi markkinointitekstissäsi ja
käyttöliittymässäsi. Lisäksi Appisi voi lähettää toimintoja SiriKitiin, mutta vain, jos nämä toimet ovat
sidoksissa käyttäjän käyttäytymiseen tai toimintaan Apissasi ja voit niiden osalta antaa käyttäjälle
asiaankuuluvan vastauksen. 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).
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3.3.45 Appisi voi käyttää SiriKitin kautta saatuja tietoja vain tuetuissa Apple-tuotteissa, eikä se saa
viedä, etäkäyttää tai siirtää tällaisia tietoja laitteesta, paitsi siltä osin kuin on tarpeen asiaankuuluvien
vastausten tarjoamiseen käyttäjälle tai parantamiseen tai käyttäjän pyynnön suorittamiseen tai
toimintaan yhdessä Appisi kanssa. Huolimatta mistään päinvastaisesta Osassa 3.3.9 Sinä ja Appisi
ette saa käyttää SiriKit-tiedostoa tai mitään SiriKitin kautta saatuja tietoja mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin asiaankuuluvien vastausten tarjoamiseen käyttäjälle tai muuten käyttäjän pyyntöjen
tai aikomusten toteuttamiseen SiriKit-toimialueella, tarkoitukseen tai toimintaan, jota Appisi tukee ja/tai
parantamaan Appisi vastausta käyttäjien pyyntöihin (esimerkiksi ei mainonnan tarjoamiseen).
3.3.46 Jos Appisi käyttää SiriKit-ohjelmaa mahdollistamaan äänitietojen käsittelyn Applen
kautta, sitoudut ilmoittamaan selkeästi käyttäjille, että Sinä ja Appisi lähetätte tallennetut
äänitiedot Applelle puheentunnistus-, käsittely- ja/tai transkriptiotarkoituksiin ja että tällaista
äänidataa voidaan käyttää Applen tuotteiden ja palveluiden parantamiseen ja tarjoamiseen.
Lisäksi suostut käyttämään sellaista äänidataa ja tunnistettua tekstiä, joka voidaan palauttaa
SiriKitiltä, vain Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella ja tässä nimenomaisesti sallitulla tavalla.
Kertakirjautumisen ohjelmointirajapinta:
3.3.47 Et saa käyttää kertakirjautumisen appiliittymää, ellet ole monikanavainen videoohjelmointijakelija (MVPD) tai jollei Appisi ole ensisijaisesti suunniteltu tarjoamaan todennettua
video-ohjelmointia tilauspohjaisen MVPD-palvelun kautta ja olet saanut Applelta oikeuden
käyttää kertakirjautumisen appiliittymää. Jos olet saanut tällaisen oikeuden, Sinulla on oikeus
käyttää kertakirjautumisen ohjelmointirajapintaa yksinomaan todentaaksesi käyttäjän oikeuden
käyttää MVPD-sisältöäsi katsottavaksi Apple-tuotteessa kertakirjautumismäärityksen mukaisesti.
Tällaisen käytön on oltava kertakirjautumismäärityksen Dokumentaation mukaista. Ymmärrät,
että Apple pidättää oikeuden olla antamatta sinulle tällaista oikeutta ja peruuttaa oikeuden milloin
tahansa oman harkintansa mukaan.
Jos käytät kertakirjautumisen ohjelmointirajapintaa, olet vastuussa sellaisen kirjautumissivun
tarjoamisesta, johon käyttäjät pääsevät kertakirjautumisen ohjelmointirajapinnan kautta, kun
käyttäjät kirjautuvat todentamaan oikeutensa käyttää MVPD-sisältöäsi. Hyväksyt, että tällaisella
kirjautumissivulla ei näytetä mainontaa ja että kyseisen sivun sisältö ja ulkonäkö edellyttävät
Applen ennakkoarviointia ja hyväksyntää. Jos käytät kertakirjautumisen ohjelmointirajapintaa
ja Apple tarjoaa päivitetyn version tällaisesta ohjelmointirajapinnasta ja/tai
kertakirjautumismäärityksestä, sitoudut päivittämään toteutuksesi vastaamaan uudempaa
versiota ja määritystä 3 kuukauden kuluessa päivityksen vastaanottamisesta Applelta.
Valtuutat Applen käyttämään, toistamaan ja näyttämään tavaramerkit, jotka olet toimittanut
käytettäväksi kertakirjautumisen kanssa, mukaan lukien käyttö Apple-tuotteiden käyttöliittymän
näytöissä, joissa käyttäjä valitsee palveluntarjoajan ja todentaa kertakirjautumisen kautta, ja/tai
tarjoamaan käyttäjälle luettelon apeista, joihin kyseinen käyttäjä pääsee kertakirjautumisen
kautta. Annat myös Applelle oikeuden käyttää näyttökuvia ja kuvia tällaisesta käyttöliittymästä,
mukaan lukien rajoituksetta käyttö opetusmateriaaleissa, koulutusmateriaaleissa,
markkinointimateriaaleissa ja mainonnassa millä tahansa välineellä. Kertakirjautumisliittymän
kautta toimitettuja tietoja pidetään jäljempänä Lisensoituina appitietoina, mutta niihin sovelletaan
tässä osassa määriteltyjä käyttörajoituksia.
Et saa kerätä, tallentaa tai käyttää kertakirjautumisen ohjelmointirajapinnan kautta toimitettuja
tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin todentaaksesi käyttäjän oikeuden käyttää MVPDsisältöäsi Apple-tuotteessa, tarjotaksesi käyttäjälle pääsyn MVPD-sisältöön ja/tai korjataksesi
MVPD-palvelun suorituskykyen liittyvät ja tekniset ongelmat. Et luovuta kertakirjautumisen
ohjelmointirajapinnan käytöstä saatua dataa, sisältöä tai tietoa muille osapuolille, pois lukien
todennusinformaatio, joka toimitetaan video-ohjelmointipalvelun tarjoajalle, jonka ohjelmointia
tarjotaan osana sinun tarjoamaasi MVPD-tilausta, ja vain todentamaan käyttäjän oikeus käyttää
tällaista video-ohjelmaa Apple-tuotteessa käyttäjän MVPD-tilauksen nojalla.
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TV-apin ohjelmointirajapinta:
3.3.48 Et saa käyttää TV-apin appiliittymää, ellei (a) Appisi ole ensisijaisesti suunniteltu
tarjoamaan video-ohjelmia, (b) olet saanut oikeuden Applelta ja (c) käyttösi on TV-apin eritelmien
mukaista. Siinä määrin kuin toimitat TV-appitietoja Applelle, Apple voi tallentaa, käyttää, toistaa ja
näyttää tällaisia tietoja vain seuraaviin tarkoituksiin: (a) tietojen ja suositusten tarjoaminen TVapin ominaisuuksien käyttäjille, (b) käyttäjien salliminen linkittämään tällaisista suosituksista ja/tai
tiedoista sisältöön katsottavaksi lisensoidun appisi kautta ja/tai (c) TV-apin ominaisuuksien
palvelujen, ylläpidon ja optimointi. Kaikkien niiden TV-appitietojen osalta, jotka olet toimittanut
ennen tämän Sopimuksen päättymistä, Apple voi jatkaa näiden tietojen käyttöä tämän
Sopimuksen Osan 3.3.48 mukaisesti tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen. TV-appitietoja
pidetään tämän sopimuksen mukaisina Lisensoituina appitietoina, mutta niihin sovelletaan tässä
osassa määritettyjä käyttörajoituksia. Hyväksyt, että Apple pidättää oikeuden olla sisällyttämättä
Lisensoitua appiasi TV-apin ominaisuuksiin oman harkintansa mukaan.
Apple hankkii käyttäjän suostumuksen käyttäjän Apple ID:n perusteella, ennen kuin lisensoi
Lisensoidun appisi kyseisen Apple ID:n alla näkyviin TV-apin ominaisuuksiin. Apple tarjoaa
käyttäjille myös mahdollisuuden peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa sen jälkeen ja
poistaa TV-appitietonsa Applen järjestelmistä. Lisäksi voit pyytää käyttäjän suostumusta oman
tilaajatunnusjärjestelmän perusteella. Olet vastuussa siitä, että noudatat kaikkia sovellettavia
lakeja, mukaan lukien kaikki sovellettavat paikalliset lait, käyttäjän suostumuksen hankkimiseksi
koskien TV-appitietojen toimittamista Applelle.
Spotlight-kuvahakupalvelu:
3.3.49 Siltä osin kuin annat Applen spotlight-image-hakupalvelulle pääsyn mihin tahansa
toimialueeseesi, joka liittyy lisensoituihin apeihisi (”Liitetyt verkkotunnukset”), annat täten
Applelle 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 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:
3.3.50 Suostut olemaan kutsumatta MusicKit-appiliittymiä tai käyttämään MusicKit JS:ää (tai
muuten yrittämättä hankkia tietoja MusicKit-appiliittymien tai MusicKit JS:n kautta) tarkoituksiin,
jotka eivät liity käyttäjiesi Apple Music -tilausten käytön helpottamiseen. Jos käytät MusicKitohjelmointirajapintoja tai MusicKit JS:ää, Sinun on noudatettava Apple Music Identity -ohjeita.
Suostut olemaan vaatimatta maksua Apple Music -palvelun käytöstä tai kaupallistamatta sitä
epäsuorasti (esimerkiksi apin sisäinen osto, mainonta, käyttäjätietojen pyytäminen) MusicKitohjelmointirajapintojen 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;
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- Et saa itse 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 tuottamiseen, joka on selkeästi paljastettu käyttäjille ja joka on suoraan merkityksellistä
Appisi, verkkosivustosi tai verkkoappisi käytön suhteen Applen harkinnan mukaan.
- Voit käyttää MusicKit JS:ää vain erillisenä kirjastona Apissasi, verkkosivustollasi tai
verkkoapissasi ja vain Dokumentaatiossa sallitulla tavalla (suostut esimerkiksi olemaan
yhdistämättä MusicKit JS:ää muuhun JavaScript-koodiin tai lataamatta sitä erikseen
uudelleenisännöintiä varten).
DeviceCheck-ohjelmointirajapinnat:
3.3.51 Jos käytät DeviceCheck-appiliittymiä 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 DeviceCheck-tietoja milloin tahansa
oman harkintansa mukaan, ja suostut olemaan tukeutumatta kyseisiin Tietoihin. Lisäksi suostut
olemaan jakamatta Applelta saamiasi DeviceCheck-tunnuksia millekään kolmannelle osapuolelle,
lukuun ottamatta Palveluntarjoajaa, joka toimii puolestasi.
Kasvotiedot:
3.3.52 Jos Appisi käyttää kasvotietoja, Sinun on tehtävä se vain tarjotaksesi palvelu tai
toiminto, joka on suoraan merkityksellinen Apin käytön kanssa, ja sitoudut ilmoittamaan käyttäjille
Appisi käyttötarkoituksista ja kasvotietojen paljastuksista sekä hankkia selkeä ja näkyvä
suostumus tällaisilta käyttäjiltä ennen kasvotietojen keräämistä tai käyttöä. Huolimatta mistään
Osassa 3.3.9 mainitusta, Sinä tai 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
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- Kasvotietoja ei saa jakaa tai siirtää käyttäjän laitteesta, ellet ole saanut selvää ja näkyvää
suostumusta siirtoon ja Kasvotietoja käytetään vain Appisi tietyn palvelun tai toiminnon
suorittamiseen (esimerkiksi käyttäjän kuva 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, Luettelo-ohjelmointirajapinta:
3.3.53 Appisi ei saa sisältää ClassKit-appiliittymiä, ellei sitä ole ensisijaisesti suunniteltu
tarjoamaan koulutuspalveluja, ja tämä käyttö näkyy selvästi markkinointitekstissäsi ja
käyttöliittymässäsi. Suostut siihen, että et lähetä vääriä tai epätarkkoja tietoja ClassKitohjelmointirajapintojen kautta tai yritä määritellä uudelleen määritettyjä tietoluokkia ClassKitohjelmointirajapintojen kautta lähetetyille tiedoille (esimerkiksi opiskelijoiden sijaintitiedot eivät
ole tuettuja tietotyyppejä, eikä niitä tule lähettää).
Et saa jakaa, myydä, siirtää tai luovuttaa Luettelotietoja kolmansille osapuolille (esim. tytäryhtiöt,
mainonta-alustat, tiedonvälittäjät, tietojen jälleenmyyjät). Sinun on käsiteltävä Luettelotietoja
koulutustarkoituksiin vain koulun IT-ylläpitäjän ohjeiden mukaisesti. Sinun on noudatettava
koulun IT-ylläpitäjän valintaa jättää uusimatta tai peruuttaa koulun lupa Luettelotietojen
käyttämiseen. Jos koulun IT-ylläpitäjä ei uusi pääsyäsi koulun Luettelotietoihin tai peruuttaa niihin
pääsysi, Sinun on tuhottava kaikki hallussasi olevat koulun Luettelotiedot kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa. Olet vastuussa kaikkien niiden sovellettavien lakisääteisten vaatimusten
noudattamisesta, jotka liittyvät Luettelo-ohjelmointirajapinnan käyttöösi.
Applen sisäänkirjautuminen, Applen sisäänkirjautuminen työpaikalla ja koulussa:
3.3.54 Voit käyttää Applen sisäänkirjautuminen- tai Applen sisäänkirjautuminen työpaikalla ja
koulussa -toimintoa Vastaavissa tuotteissasi vain niin pitkään kuin käyttösi on rinnastettavissa
Applen sisäänkirjautuminen- tai Applen sisäänkirjautuminen työpaikalla ja koulussa -toiminnon
sisällyttämiseen Apissasi. Et saa jakaa tai myydä Applen sisäänkirjautuminen- tai Applen
sisäänkirjautuminen työpaikalla ja koulussa -toiminnon kautta saatuja käyttäjätietoja mainontaalustoille, tiedonvälittäjille tai tietojen jälleenmyyjille.
Jos Applen sisäänkirjautuminen -käyttäjä on päättänyt anonymisoida käyttäjätietonsa osana
Applen sisäänkirjautumista, sitoudut olemaan yrittämättä linkittää tällaisia nimettömiä tietoja
tietoihin, jotka yksilöivät suoraan henkilön ja jotka on saatu Applen sisäänkirjautumisen
ulkopuolella ilman käyttäjän suostumusta.
Sinun on käsiteltävä Applen sisäänkirjautuminen työpaikalla ja koulussa -toiminnon kautta
saamiasi tietoja vain organisaation IT-ylläpitäjän ohjeiden mukaisesti.
ShazamKit:
3.3.55 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 ShazamKit-sisältöä tai luo niistä
johdannaisteoksia. Et myöskään saa käyttää tai verrata Shazamkit-ohjelmointirajapintojen toimittamia
tietoja toisen äänentunnistuspalvelun parantamiseen tai luomiseen. ShazamKit-ohjelmointirajapintoja
käyttäviä appeja ei saa suunnitella tai markkinoida vaatimustenmukaisuustarkoituksiin (esimerkiksi
Musiikin lisensointi ja rojaltitarkastus).
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Xcode-pilvi:
3.3.56 Siinä määrin kuin käytät Xcode-pilvipalvelua Xcode-pilvisisällön hallintaan ja appien
rakentamiseen, myönnät täten Applelle, sen tytäryhtiöille ja edustajille ei-yksinomaisen,
maailmanlaajuisen, täysin maksetun ja rojaltittoman lisenssin jäljentää, isännöidä, käsitellä,
näyttää, lähettää, muokata, luoda johdannaisia teoksia ja käyttää muuten Xcode-pilvisisältöäsi
yksinomaan siihen tarkoitukseen, että Apple voi tarjota Xcode-pilvipalvelun. Apple käyttää
Xcode-pilvisisältöäsi, joka on lähdekoodia, vain tarjotakseen Xcode-pilvipalvelun
sinulle. Tiedostat ja hyväksyt, että: (a) olet yksin vastuussa Xcode-pilvisisällöstä, johon Applella
ei ole omistusoikeuksia, (b) jos päätät käyttää kolmannen osapuolen palvelua (esim. lähdekoodin
isännöinti-, artefaktien tallennus-, viestintä- tai testauspalvelut) Xcode-pilvipalvelun kanssa,
vastaat siitä, että noudatat kyseisen kolmannen osapuolen palvelun ehtoja, (c) kun Xcodepilvipalvelun tarjoamaa käyttäjien tuottamaa sisältöä (esim. koontiversiot), tarjoamista ei katsota
sopimus- tai lisensointivelvollisuuksien jakeluksi, (d) kaikki Xcode-pilvisisältösi suorittaminen
Xcode-pilvessä rajoittuu Xcode-pilvisisältösi testaamiseen, (e) et saa louhia kryptovaluuttaa
Xcode-pilven avulla, ja (f) Xcode-pilvisisältösi noudattaa Apeille kohdissa 3.3.21 ja 3.3.22
määritettyjä vaatimuksia.
3.3.57 Rajoittamatta mitenkään Applen muita tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia Apple
pidättää oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin, jos Apple yksinomaisen harkintansa mukaan toteaa
tai sillä on syytä epäillä Sinun rikkoneen jotakin tämän Sopimuksen ehtoa. Tällaisia toimenpiteitä
voivat esimerkiksi olla Xcode-pilvipalveluun pääsyn rajoittaminen, keskeyttäminen tai
kumoaminen Sinulta tai koontiversiosi lopettaminen.
Maksa napauttamalla -ohjelmointirajapinnat:
3.3.58 Appisi saa käyttää Maksa napauttamalla -ohjelmointirajapintoja vain mahdollistamaan
sen, että Kauppiaat voivat toteuttaa tapahtumia Appisi kautta, eikä Appisi saa käyttää Maksa
napauttamalla -ohjelmointirajapintoja, ellet ole saanut Applelta oikeutta tällaiseen käyttöön.
Lisäksi:
- Tunnustat ja hyväksyt, että Apple ei ole osapuoli missään tapahtumassa, jota helpotetaan
Maksa napauttamalla -ohjelmointirajapintojen käytön kautta, eikä ole vastuussa mistään
tällaisista tapahtumista, mukaan lukien muun muassa maksukorttien puuttuminen tai
maksupetokset. Tällaiset tapahtumat ovat Sinun, Kauppiaan ja Maksupalveluntarjoajasi,
hankkijan, korttiverkkojen tai muiden tapahtumien käsittelyyn käyttämiesi osapuolten välisiä, ja
olet vastuussa kaikkien kolmansien osapuolten kanssa tekemiesi sopimusten noudattamisesta.
Joissakin tapauksissa tällaiset sopimukset voivat sisältää ehtoja, joissa määritetään erityiset
oikeudet, velvollisuudet tai rajoitukset, jotka Sinä hyväksyt ja otat käyttöön päättäessäsi käyttää
Maksa napauttamalla -ohjelmointirajapintojen toimintoja.
- Suostut tallentamaan kaikki yksityiset avaimet ja TTP-tiedot, jotka sinulle on annettu osana
Maksa napauttamalla -ohjelmointirajapintojen käyttöäsi, turvallisella tavalla (esimerkiksi salattuna
palvelimelle) ja Dokumentaation mukaisesti. Selkeyden vuoksi mainitaan, että et saa purkaa
salattujen TTP-tietojen salausta, ellet käsittele TTP-tietoja Maksupalveluntarjoajana.
- Suostut olemaan kutsumatta TTP-ohjelmointirajapintoja tai yrittämättä muuten hankkia tietoja
TTP-ohjelmointirajapintojen kautta tarkoituksiin, jotka eivät liity siihen, että Kauppiaiden
mahdollistetaan toteuttavan tapahtumia Appisi käytön kautta.
- Suostut siihen, että Apple ei ole velvollinen tarkistamaan, että Maksa napauttamalla ohjelmointirajapintojen kautta helpotetut tapahtumat on valtuutettu asianmukaisesti. Apple
ei missään tapauksessa ole vastuussa valtuuttamattomista tai vilpillisistä tapahtumista.
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- Sitoudut käyttämään kaupallisesti kohtuullisia ponnisteluja sisällyttääksesi Apple Payn
maksuvaihtoehdoksi Maksa napauttamalla -ohjelmointirajapintojen käyttöön Dokumentaation
mukaisesti ja edellyttäen, että Apple Pay on saatavilla lainkäyttöalueella, jolla Appisi jaetaan.
3.3.59 Apple voi toimittaa Sinulle (toimitpa Kauppiaana tai Välittäjäpuolena) TTP-tietoja.
Jos saat TTP-tietoja, hyväksyt seuraavat ehdot:
- Jos toimit Kauppiaana, voit käyttää TTP-tietoja vain tapahtuman käsittelemiseen ja muihin
hallinnointitarkoituksiin ja kussakin tapauksessa sovellettavan lain mukaisesti.
- Jos toimit välittäjäpuolena, (a) voit käyttää TTP-tietoja vain Kauppiaan ja Kauppiaan asiakkaan
välisen tapahtuman helpottamiseen ja tilausten hallinnointitarkoituksiin, (b) Sinun on rajoitettava
TTP-tietojen siirto tai luovutus koskemaan vain osapuolia, jotka tarvitaan tapahtuman
helpottamiseen; (c) et saa pitää TTP-tietoja hallussasi pidempään kuin on tarpeen tapahtuman
toteuttamiseksi tai tilausten hallinnointitarkoituksia varten, ja (d) et saa yhdistää Maksa
napauttamalla -ohjelmointirajapintojen kautta saatuja tietoja, mukaan lukien muun muassa TTPtietoja, muihin tietoihin, joita Sinulla voi olla Kauppiaasta tai Kauppiaan asiakkaasta, joka on
mukana tapahtumassa (lukuun ottamatta rajoitetussa määrin siten kuin on tarpeen tapahtuman
helpottamiseksi tai tilausten hallinnointitarkoituksia varten). Selkeyden vuoksi mainitaan, että
Välittäjäpuoli ei saa käyttää Maksa napauttamalla -ohjelmointirajapintojen kautta saatuja tietoja
mainontaan tai markkinointitarkoituksiin, Kauppiaan asiakasprofiilin kehittämiseen tai
parantamiseen tai muutoin Kauppiaan asiakkaille kohdentamiseen.
- Jos et toimi Maksupalveluntarjoajana, (i) Sinulla on oltava sopimus Maksupalveluntarjoajan
kanssa ja (ii) Sinun on varmistettava, että kyseinen Maksupalveluntarjoaja käyttää hankkimiasi
TTP-tietoja vain tapahtuman käsittelemiseen, mihin voi sisältyä petosten havaitsemispalvelujen
käyttäminen, ja tilausten hallinnointitarkoituksiin, kussakin tapauksessa sovellettavan lain
mukaisesti. Selkeyden vuoksi mainitaan, että kyseinen Maksupalveluntarjoaja on Kolmannen
osapuolen palveluntarjoajasi. Olitpa sitten Kauppias tai Välittäjäpuoli, Kaikki
Maksupalveluntarjoajasi toteuttamat toimet, jotka liittyvät Maksupalveluntarjoajallesi siirtämiisi
TTP-tietoihin, katsotaan Sinun tekemiksesi, ja Sinä (Maksupalveluntarjoajasi lisäksi) olet
vastuussa Applelle ja Kauppiaan asiakkaalle kaikista tällaisista toimista (tai toimimattomuudesta).
- Jos olet välittäjäpuoli, Appisi on vahvistettava, että jokainen Appiasi käyttävä Kauppias on
hyväksynyt Maksa napauttamalla -alustan käyttöehdot, ennen kuin kyseinen Kauppias voi toteuttaa
mitään tapahtumia Appiasi käyttäen Dokumentaation mukaisesti. Jos olet Kauppias, Sinun on
hyväksyttävä Maksa napauttamalla -alustan käyttöehdot ennen tapahtumien toteuttamista Apissasi.
Apple pidättää oikeuden olla antamatta Sinulle oikeutta käyttää Maksa napauttamalla ohjelmointirajapintoja oman harkintansa mukaan ja peruuttaa tällaisen oikeuden milloin tahansa.
BackgroundAssets-kehys:
3.3.60 Voit käyttää BackgroundAssets-kehystä vain ladataksesi Appiisi App Storen kautta
jaettavia lisäresursseja tai TestFlightin kautta tapahtuvaan beetatestaukseen; mikään muu käyttö
ei ole sallittu. Et saa käyttää BackgroundAssets-kehystä tietojen keräämiseen tai välittämiseen
tunnistaaksesi käyttäjän tai laitteen tai suorittaaksesi mainontaa tai mainonnan mittaamista.
BackgroundAssets-kehyksen ja ladattujen resurssien käyttösi on oltava tämän Sopimuksen
ehtojen mukaista, mukaan lukien rajoituksetta App Storen tarkistusohjeet.
WeatherKit-ohjelmointirajapinnat:
3.3.61 WeatherKit-ohjelmointirajapintojen kaiken käytön on oltava tämän Sopimuksen ehtojen
(mukaan lukien Ohjelman vaatimukset) ja Liitteen 8 (WeatherKit-ohjelmointirajapintojen
lisäehdot) mukaista.
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4.

Muutokset Ohjelmavaatimuksiin tai ehtoihin

5.

Apple-varmenteet; Peruutus

Apple voi muuttaa Ohjelmavaatimuksia tai tämän Sopimuksen ehtoja milloin tahansa. Uusia
tai muokattuja Ohjelmavaatimuksia ei sovelleta taannehtivasti Appeihin, jotka on jo jaettu App
Storen tai Mukautetun appien jakelun kautta; edellyttäen kuitenkin, että hyväksyt, että Apple
pidättää oikeuden milloin tahansa poistaa App Storesta tai Mukautetusta appien jakelusta
Appeja, jotka eivät ole uusien tai muokattujen Ohjelmavaatimusten mukaisia. Jotta voit jatkaa
Apple-ohjelmiston, Apple-varmenteiden tai minkään Palveluiden käyttöä, Sinun on hyväksyttävä
ja hyväksyttävä uudet Ohjelmavaatimukset ja/tai tämän Sopimuksen uudet ehdot. Jos et hyväksy
uusia Ohjelmavaatimuksia tai uusia ehtoja, Apple keskeyttää tai lopettaa Apple-ohjelmiston,
Apple-varmenteiden ja minkä tahansa Palveluiden käytön. 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 ei vaikuta Applen oikeuksiin Osassa 5 (Applevarmenteet; peruutus).
5.1
Varmennevaatimukset
Kaikki Apit on allekirjoitettava Apple-varmenteella, jotta ne voidaan asentaa Valtuutettuihin
testausyksiköihin, rekisteröityihin laitteisiin tai toimittaa Applelle jakelua varten App Storessa,
Mukautetussa apin jakelussa tai TestFlightissa. Vastaavasti kaikki Kortit on allekirjoitettava
Apple-varmenteella, jotta Wallet tunnistaa ja hyväksyy ne. Safari-laajennukset on allekirjoitettava
Apple-varmenteella, jotta ne voidaan suorittaa Safarissa macOS-käyttöjärjestelmässä. Sinun on
käytettävä verkkosivustotunnusta lähettääksesi Safari Push -ilmoitukset niiden käyttäjien
macOS-työpöydälle, jotka ovat päättäneet vastaanottaa tällaisia ilmoituksia sivustollesi Safarin
kautta macOS-käyttöjärjestelmässä. 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 minkään Apple-varmenteen, avaimen tai käyttöprofiilin
normaalia toimintaa
(b) olet yksin vastuussa luvattomien henkilöiden tai organisaatioiden pääsyn estämisestä Applevarmenteisiisi ja -avaimiisi, ja yrität parhaasi mukaan suojata Apple-varmenteita ja avaimia
vaurioilta (esimerkiksi et lataa Apple-varmennetta App Storen jakeluun pilvivarastoon kolmannen
osapuolen käyttöön)
(c) suostut ilmoittamaan välittömästi Applelle kirjallisesti, jos Sinulla on syytä epäillä, että Applevarmenteesi tai avaimesi ovat vaarantuneet
(d) et anna tai siirrä tämän Ohjelman mukaisia Apple-varmenteita tai avaimia kolmansille
osapuolille (paitsi Palveluntarjoajalle, joka käyttää niitä puolestasi tämän Sopimuksen mukaisesti
ja vain rajoitetusti tavalla, jonka Apple on nimenomaisesti sallinut Dokumentaatiossa tai tässä
Sopimuksessa (Sinua on esimerkiksi kielletty tarjoamasta tai siirtämästä Apple-varmenteitasi,
joita käytetään jakeluun tai lähettämiseen App Storeen Palveluntarjoajalle), etkä käytä Applevarmenteitasi allekirjoittamaan kolmannen osapuolen appia, Korttia, laajennusta, ilmoitusta,
toteutusta tai sivustoa
(e) käytät kaikkia tämän Sopimuksen mukaisia Apple-varmenteita tai avaimia yksinomaan Applen
sallimalla tavalla ja Dokumentaation mukaisesti
(f) käytät tämän Ohjelman mukaisia Apple-varmenteita yksinomaan Passien allekirjoittamiseen,
Safari-laajennusten allekirjoittamiseen, sivustosi rekisteröintipaketin allekirjoittamiseen, APNpalveluun pääsemiseen ja/tai appien allekirjoittamiseen testausta varten, Applelle lähettämistä
varten ja/tai rajoitettuun jakeluun käytettäväksi rekisteröidyissä laitteissa tai Valtuutetuissa
testiyksiköissä, kuten tässä Ohjelmassa on käsitelty tai Apple muuten sallii, ja vain tämän
Sopimuksen mukaisesti. Rajoitettuna poikkeuksena edellä mainittuun voit toimittaa Appiesi
versiot Palveluntarjoajillesi Applen myöntämillä kehitystodistuksilla allekirjoitettavaksi, mutta
vain sen vuoksi, että he testaavat Appisi puolestasi Apple-merkkituotteilla, joissa on iOS,
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watchOS, iPadOS ja/tai tvOS, edellyttäen, että Palveluntarjoajat suorittavat kaikki tällaiset
testaukset sisäisesti (esimerkiksi ei appien ulkopuolista jakelua) ja että Appisi poistetaan
kohtuullisen ajan kuluessa testin suorittamisen jälkeen. Lisäksi hyväksyt, että Palveluntarjoajasi
voi käyttää tällaisten testauspalvelujen suorittamisesta saatuja tietoja vain tarkoituksenaan tarjota
sinulle tietoja Appien suorituskyvystä (Palveluntarjoajaasi on esimerkiksi kielletty yhdistämästä
Appien testituloksia muiden kehittäjien testitulosten kanssa).
Sinä edelleen vakuutat Applelle, että Appisi, Safari-laajennuksesi, sivustosi rekisteröintipaketin
ja/tai Passisi lisenssiehdot tai kaikkien kattamiesi tuotteiden sisältämien kolmansien osapuolten
koodien tai FOSS-sääntöjen noudattaminen on johdonmukaista eikä ole ristiriidassa Ohjelman
digitaalisen allekirjoittamisen tai sisällön suojaamisen tai minkään Ohjelman tai tämän
Sopimuksen ehtojen tai vaatimusten kanssa. Tällaiset lisenssiehdot eivät tarkoita sitä, että
Applea (tai sen edustajia) vaaditaan paljastamaan tai asettamaan saataville mitään avaimista,
valtuutuskoodeista, menetelmistä, menettelyistä, tiedoista tai muista tietoturvaratkaisuun,
digitaaliseen allekirjoittamiseen tai digitaalisten oikeuksien hallintaan liittyvistä tiedoista,
mekanismeista tai tietoturvasta, joita käytetään osana mitä tahansa Apple-ohjelmistoa, App Store
mukaan lukien. Jos huomaat tällaista epäjohdonmukaisuutta tai ristiriitaa, sitoudut ilmoittamaan
siitä viipymättä Applelle ja teet yhteistyötä Applen kanssa ongelman ratkaisemiseksi. Tunnustat
ja hyväksyt, että Apple voi välittömästi lopettaa kaikkien asiaankuuluvien Lisensoitujen appien
tai Korttien jakelun ja kieltäytyä hyväksymästä Sinulta tulevia Apin tai Korttien lähetyksiä,
kunnes asia on ratkaistu kohtuullisella Applea tyydyttävällä tavalla.
5.2
Luotettavien osapuolten varmenteet
Apple-ohjelmisto ja Palvelut voivat myös sisältää toimintoja, jotka mahdollistavat digitaalisten
varmenteiden, joko Apple-varmenteiden tai muiden kolmansien osapuolten varmenteiden,
hyväksymisen Apple-ohjelmistoissa tai Palveluissa (esimerkiksi Apple Pay) ja/tai käyttämisen
tietojen lähettämiseen Sinulle (esimerkiksi tapahtumakuitit, App Attest -kuitit). Sinun vastuullasi
on tarkistaa Applelta saamiesi varmenteiden tai kuittien oikeellisuus ennen kuin luotat niihin
(Sinun on esimerkiksi varmistettava, että kuitti on tullut Applelta ennen sisällön toimittamista
käyttäjälle käyttämällä Apin sisäisen oston ohjelmointirajapintaa). Olet yksin vastuussa
päätöksestäsi vedota mihinkään tällaisiin varmenteisiin ja kuitteihin, eikä Apple ole
vastuussa siitä, että et ole varmistanut, että tällaiset varmenteet tai kuitit ovat peräisin
Applelta (tai kolmansilta osapuolilta), tai luottamuksestasi Apple-varmenteisiin tai
muihin digitaalisiin varmenteisiin.
5.3
macOS:n notaarin vahvistamat Apit
Jos haluat saada notaarin vahvistuksen macOS-apillesi, voit pyytää digitaalista tiedostoa
Appisi todentamiseksi Applen digitaalisesta notaari-palvelusta (”Lippu”). Voit käyttää tätä
Lippua Apple-varmenteen kanssa saadaksesi paremman kehittäjien allekirjoituksen ja
käyttökokemuksen apillesi macOS:llä. Jos haluat pyytää tätä Lippua Applen digitaalisesta
notaaripalvelusta, sinun on ladattava Appisi Applelle Applen kehittäjätyökalujen (tai muiden
pyydettyjen mekanismien) kautta jatkuvaa turvallisuustarkistusta varten. Tähän jatkuvaan
tietoturvatarkistukseen sisältyy Applen automaattinen skannaus, testaus ja analyysi Apistasi
haittaohjelmien, muiden haitallisten tai Appisi epäilyttävien koodien tai komponenttien tai
tietoturva-aukkojen varalta, ja rajoitetuissa tapauksissa Applen manuaalinen, tekninen tutkimus
kyseisiin tarkoituksiin. Lataamalla Appisi Applelle tätä digitaalista notaaripalvelua varten
hyväksyt, että Apple voi suorittaa tällaisia turvatarkastuksia Apillesi haittaohjelmien tai muun
haitallisen tai epäilyttävän koodin tai komponenttien havaitsemiseksi, ja suostut siihen, että Apple
voi säilyttää ja käyttää Appiasi myöhempiä turvatarkastuksia varten samoihin tarkoituksiin.
Jos Apple todentaa kehittäjän allekirjoituksesi ja Appisi läpäisee ensimmäisen turvatarkastuksen, Apple
voi tarjota sinulle Lipun käytettäväksi Apple-varmenteen 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 kohtuullisesti epäillä, että Appisi sisältää haittaohjelmia tai
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haitallista, epäilyttävää tai haitallista koodia tai komponentteja tai että kehittäjätunnuksesi allekirjoitus
on vaarantunut. Voit pyytää Applea peruuttamaan Lippusi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen product-security@apple.com. Jos Apple peruuttaa Lippusi tai Apple-varmenteen,
Appisi ei välttämättä enää toimi macOS-käyttöjärjestelmässä.
Suostut tekemään yhteistyötä Applen kanssa lippupyyntösi suhteen ja olemaan piilottamatta,
yrittämättä ohittaa tai esittämättä mitään Apin osaa Applen turvatarkastuksissa tai estämättä
muuten Applea suorittamasta tällaisia turvatarkastuksia. Suostut olemaan väittämättä sitä, että
Apple on suorittanut Appisi turvatarkastuksen tai haittaohjelmien havaitsemisen tai että Apple
on tarkastanut tai hyväksynyt Appisi Lipun myöntämiseksi sinulle Applen digitaalisesta
notaaripalvelusta. 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 Apistasi ja sen varmistamisesta, että Appisi on turvallinen, suojattu ja
toimintakykyinen käyttäjillesi (esimerkiksi Ilmoittamalla käyttäjillesi, että Appisi saattaa lakata
toimimasta haittaohjelmaongelman tapauksessa). Suostut noudattamaan lainkäyttöalueellasi
olevia vientivaatimuksia, kun lataat Appisi Applelle, ja sitoudut olemaan lataamatta mitään appeja,
jotka (a) ovat Yhdysvaltojen vientihallinnon määräysten, 15 CFR, osat 730-774, tai kansainvälistä
aseiden liikennettä koskevien määräysten, 22 CFR, osat 120-130, alaisia; 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 epäonnistumisesta havaita
mitä tahansa haittaohjelmia tai muita epäilyttäviä, haitallisia koodeja tai komponentteja Apissasi
tai muista turvallisuusongelmista tai lipunmyynnistä tai peruuttamisesta. Apple ei ole vastuussa
mistään kustannuksista, kuluista, vahingoista, menetyksistä tai muista vastuista, jotka voivat
aiheutua Appikehityksestäsi, Apple-ohjelmiston käytöstä, Apple-palveluista (mukaan lukien
tämä digitaalinen notaaripalvelu) tai Apple-varmenteista, Lipuista, tai osallistumisesta Ohjelmaan,
mukaan lukien rajoituksetta se, että Apple suorittaa Appisi suojaustarkastukset.
5.4
Varmenteen kumoaminen
Ellei tässä toisin mainita, voit milloin tahansa peruuttaa sinulle myönnetyt Apple-varmenteet.
Jos haluat peruuttaa Apple-varmenteet, joita käytetään Korttisi allekirjoittamiseen ja/tai jotka
on annettu Sinulle käytettäviksi App Storen ulkopuolella jaettujen macOS-appien kanssa, voit
pyytää Applea peruuttamaan nämä Apple-varmenteet milloin tahansa 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 Apple-varmenteistasi 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 Apple-varmenteiden 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 (Certificate Policy)
ja varmennekäytäntölausunnot (Certificate Practice Statement) ovat esillä osoitteessa:
http://www.apple.com/certificateauthority.
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6.

Appien lähettäminen ja valinta

6.1
Lähetys Applelle App Storea tai Mukautettua appien jakelua varten
Voit lähettää Appisi Applen harkittavaksi App Storen tai Mukautetun apin jakelun kautta
tapahtuvaa jakelua varten, kun päätät, että Appiasi on testattu riittävästi ja se on valmis.
Lähettämällä Appisi vakuutat ja takaat, että Appisi noudattaa voimassa olevaa Dokumentaatiota
ja Ohjelmavaatimuksia sekä muita ohjeita, jotka Apple voi julkaista Ohjelman verkkoportaalissa
tai App Store Connectissa. Lisäksi hyväksyt, että Sinä et yritä piilottaa, vääristää tai peittää
lähettämiesi Appien ominaisuuksia, sisältöä, palveluja tai toimintoja Applen arvostelussa tai
estää muuten Applea kykenemästä tarkistamaan tällaisia Appeja kokonaan. Lisäksi suostut
ilmoittamaan Applelle kirjallisesti App Store Connect -apin kautta, jos Appisi muodostaa
yhteyden fyysiseen laitteeseen, mukaan lukien muun muassa MFi-lisälaite, ja jos se tekee niin,
paljastat yhteyden muodot (onko kyseessä iAP, Bluetooth Low Energia (BLE), kuulokeliitäntä tai
mikä tahansa muu tiedonsiirtoprotokolla tai -standardi) ja osoita ainakin yksi fyysinen laite, jonka
kanssa Appisi on suunniteltu kommunikoimaan. Applen pyynnöstä suostut tarjoamaan pääsyn
tällaisiin laitteisiin tai näytteisiin omalla kustannuksellasi (näytteitä ei palauteta). Suostut
toimimaan yhteistyössä Applen kanssa tässä lähetysprosessissa ja vastaamaan kysymyksiin
ja toimittamaan tietoja ja materiaaleja, joita Apple on kohtuudella pyytänyt lähettämääsi Appia
varten, mukaan lukien vakuutustiedot, jotka sinulla saattavat olla Apistasi, yrityksesi toiminnasta
tai tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteistasi. Apple voi vaatia Sinua hankkimaan tietyn tason
vakuutuksia tietyntyyppisille Apeille ja nimeämään Applen lisävakuutettuna. Jos teet muutoksia
Appiin (mukaan lukien kaikki toiminnot, jotka ovat saatavilla Apin sisäisten ostojen appiliittymän
avulla) sen jälkeen, kun olet lähettänyt sen Applelle, Sinun on lähetettävä Appi Applelle
uudelleen. Vastaavasti kaikki virheenkorjaukset, päivitykset, versiopäivitykset, muunnokset,
parannukset, lisäykset, versiot, uudet versiot ja Appisi uudet versiot on toimitettava Applelle
tarkistettavaksi, jotta niitä voidaan harkita jaettavaksi App Storen tai Mukautetun apin jakelun
kautta, ellei Apple toisin salli.
6.2
Appien ohentaminen ja yhdistetyt resurssit
Osana Appisi lähettämistä App Storeen tai Mukautettuun apin jakeluun Apple voi optimoida
Appisi kohdennettavaksi tiettyihin laitteisiin pakkaamalla tiettyjä toimintoja ja toimitettuja
resursseja (kuvattu Dokumentaatiossa) Appiisi, jotta se toimii tehokkaammin ja käyttää
vähemmän tilaa kohdelaitteissa (”Appien ohentaminen”). Apple voi esimerkiksi toimittaa vain
Appisi 32- tai 64-bittisen version kohdelaitteeseen eikä Apple ehkä toimita kuvakkeita tai
käynnistysnäyttöjä, joita ei esitetä kohdelaitteen näytöllä. Hyväksyt, että Apple voi käyttää
Appien ohentamista Appisi uudelleenpakkaamiseen voidakseen toimittaa Apistasi optimoidun
version kohdelaitteille.
Osana Appien ohentamista voit myös pyytää, että Apple toimittaa tiettyjä resursseja
(esimerkiksi GPU-resurssit) kohdentamaan Appisi laitteisiin tunnistamalla tällaiset niputetut
resurssit osana koodisi lähetystä (”Yhdistetyt resurssit”). Voit määrittää tällaiset Yhdistetyt
resurssit vaihtelemaan resurssien ajoitusta tai toimittamista kohdelaitteelle (esimerkiksi kun
käyttäjä saavuttaa tietyn pelitason, sisältö toimitetaan tarvittaessa pyynnöstä kohdelaitteelle).
Appien ohentamista ja Yhdistettyjä resursseja ei ole saatavilla kaikille Apple-käyttöjärjestelmille,
ja Apple saattaa edelleen toimittaa täydelliset appien binaaritiedostot joillekin kohdelaitteille.
6.3
iOS- ja iPadOS-apit Macissa
Jos kokoat Appisi iOS:lle tai iPadOS:lle (yhdessä ”iOS” tämän Osan 6.3 tarkoituksia varten)
ja lähetät tällaisen Apin jaettavaksi App Storessa, hyväksyt, että Apple asettaa Appisi saataville
sekä iOS:n että macOS:n App Storen kautta, ellet halua kieltäytyä asettamasta Appiasi saatavilla
macOS: ssä seuraamalla opt-out-prosessia App Store Connectissa. Hyväksyt, että edellä
mainittu koskee lähettämääsi iOS-appia, joka on tällä hetkellä saatavilla App Storessa, ja kaikkia
tulevia appeja, jotka on koottu iOS:lle ja jotka olet lähettänyt App Storeen. Edellä esitetystä
huolimatta tällaista saatavuutta App Storessa sovelletaan vain, jos Apple on valinnut tällaisen
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Apin jaettavaksi App Storessa Osan 7 mukaisesti, ja vain, jos tällainen Appi voi toimia
asianmukaisesti macOS:llä ja olla yhteensopiva sen kanssa Applen yksinomaisen harkinnan
mukaan. Olet vastuussa sen määrittämisestä, onko Sinulla asianmukaiset oikeudet Apillesi
toimia macOS:ssä. Jos Sinulla ei ole tällaisia oikeuksia, sitoudut kieltäytymään tällaisen Apin
asettamisesta saataville macOS:ssä. Olet vastuussa tällaisen Apin testaamisesta macOS:ssä.
6.4
Bittikoodin lähettäminen
Joidenkin Apple-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi watchOS) Appien lähettämisessä App Storeen
tai Mukautettuun appien lähettämiseen Apple saattaa vaatia Sinua lähettämään Appisi
välitiedoston binaaritiedostomuodossa LLVM-kääntäjälle (”Bittikoodi”). Voit myös lähettää
Bittikoodin muille tuetuille Apple-käyttöjärjestelmille. Tällainen Bittikoodin lähettäminen antaa
Applelle mahdollisuuden koota Bittikoodisi kohdistettavaksi tiettyihin Apple-merkkituotteisiin
ja kääntää Bittikoodisi uudet Apin versiot uusille Applen laitteisto-, ohjelmisto- ja/tai
kääntäjämuutoksille. Kun lähetät Bittikoodin, voit valita sisällytetäänkö Appisi symbolit
Bittikoodiin. Jos et kuitenkaan sisällä symboleja, Apple ei voi toimittaa sinulle symbolisia
kaatumislokeja tai muita diagnostisia tietoja, jotka on esitetty Osassa 6.6 (Apin parantaminen).
Lisäksi saatat joutua lähettämään kootun binaarin Apistasi Bittikoodisi kanssa.
Lähettämällä Bittikoodin Applelle valtuutat Applen kokoamaan Bittikoodisi tuloksena olevaksi
binaariksi, joka on suunnattu tietyille Applen tuotemerkkilaitteille, ja kääntämään Bittikoodisi
myöhempää laitteistoa, ohjelmistoa ja/tai kääntäjää varten (esimerkiksi jos Apple julkaisee uuden
laitteen, Apple voi päivittää Appisi Bittikoodisi avulla ilman, että sitä tarvitsee lähettää uudelleen).
Hyväksyt, että Apple voi koota tällaisen Bittikoodin omaan sisäiseen käyttöönsä testaamaan ja
parantamaan Applen kehittäjätyökaluja sekä analysoimaan ja parantamaan appien optimointia
toimimaan Applen käyttöjärjestelmissä (esimerkiksi mitä kehyksiä käytetään eniten ja miten tietty
kehys kuluttaa muistia). Voit käyttää Applen kehittäjätyökaluja tarkastellaksesi ja testataksesi,
kuinka Apple voi käsitellä Bittikoodisi konekoodin binaarimuodossa. Bittikoodi ei ole käytettävissä
kaikissa Applen käyttöjärjestelmissä.
6.5
TestFlight-lähetys
Jos haluat jakaa Appisi beetatestaajille yrityksen tai organisaation ulkopuolelle TestFlightin
kautta, sinun on ensin lähetettävä Appisi Applelle tarkistettavaksi. Lähettämällä tällaisen Apin
vakuutat ja takaat, että Appisi noudattaa voimassa olevaa Dokumentaatiota ja
Ohjelmavaatimuksia sekä muita ohjeita, jotka Apple voi julkaista Ohjelman verkkoportaalissa tai
App Store Connectissa. Tämän jälkeen Apple voi sallia Sinun levittävän tällaisen Apin päivityksiä
suoraan beetatestereillesi ilman Applen tarkistusta, ellei tällainen päivitys sisällä merkittäviä
muutoksia, jolloin suostut ilmoittamaan Applelle App Store Connectissa ja tällainen Appi
tarkistetaan uudelleen. Apple pidättää oikeuden vaatia sinua lopettamaan Appisi jakelun
TestFlightin kautta ja/tai jollekin tietylle beetatestaajalle milloin tahansa oman
harkintansa mukaan.
6.6
Apin parantaminen
Lisäksi, jos Appisi lähetetään jaettavaksi App Storen, Mukautetun apin jakelun tai TestFlightin
kautta, hyväksyt, että Apple voi käyttää Appiasi rajoitettuun tarkoitukseen Appisi
yhteensopivuuden testaamiseen Applen tuotteiden ja palveluiden kanssa, virheiden ja ongelmien
löytämiseen ja korjaamiseen Applen tuotteissa ja palveluissa ja/tai Apeissasi, sisäiseen käyttöön
arvioitaessa iOS-, watchOS-, tvOS-, iPadOS- ja/tai macOS-suorituskykyongelmia Apissasi tai
sen kanssa, turvallisuustestausta varten ja muiden tietojen tarjoamiseksi Sinulle (esimerkiksi
kaatumislokit). Ellei tässä toisin mainita, voit halutessasi lähettää Appisi apin symbolitiedot
Applelle. Jos teet niin, hyväksyt, että Apple voi käyttää tällaisia symboleja Appisi symbolisointiin,
jotta se voi toimittaa Sinulle symbolisia kaatumislokeja ja muita diagnostisia tietoja, testata Appisi
yhteensopivuutta Applen tuotteiden ja palvelujen kanssa sekä etsiä ja korjata virheitä ja ongelmia
Applen tuotteissa ja palveluissa ja/tai Apissasi. Siinä tapauksessa, että Apple toimittaa sinulle
kaatumislokeja tai muita Appisi diagnostisia tietoja, suostut käyttämään tällaisia kaatumislokeja
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ja tietoja vain virheiden korjaamiseen ja Appisi ja siihen liittyvien tuotteiden suorituskyvyn
parantamiseen. Voit myös kerätä numeerisia merkkijonoja ja muuttujia Apistasi, kun se kaatuu,
kunhan keräät tällaisia tietoja vain nimettömällä, ei-henkilökohtaisella tavalla etkä yhdistä,
korreloi tai käytä tällaisia tietoja yrittäessäsi tunnistaa tai johtaa tietoja tiettyyn käyttäjään
tai laitteeseen.
6.7
Appianalyysi
Siltä osin kuin Apple tarjoaa Analytics-palvelun App Storen kautta jaetun App Store Connect
for Applications -apin kautta, sitoudut käyttämään tällaisen App Analytics -palvelun kautta
toimitettuja tietoja vain Appien ja niihin liittyvien tuotteiden parantamiseen. Lisäksi suostut
olemaan toimittamatta tällaisia tietoja kolmansille osapuolille paitsi Palveluntarjoajalle, joka auttaa
sinua näiden tietojen käsittelyssä ja analysoinnissa puolestasi ja jolla ei ole lupaa käyttää niitä
mihinkään muuhun tarkoitukseen tai paljastaa niitä muille osapuolille. Selkeyden vuoksi et saa
koota (tai antaa kolmannen osapuolen koota) analyysitietoja, jotka Apple on toimittanut Sinulle
Apeistasi osana tätä App Analytics -palvelua, muiden kehittäjien analytiikkatietojen kanssa, tai
lähettää tällaisia tietoja arkistoon kehittäjien välistä analytiikkaa varten. Et saa käyttää App
Analytics -palvelua tai mitään analyysitietoja yrittäessään tunnistaa tai johtaa tietoja mistä
tahansa käyttäjästä tai laitteesta.
6.8
Yhteensopivuusvaatimus nykyisen toimitettavan käyttöjärjestelmäversion
kanssa
Appien, jotka on valittu jaettavaksi App Storesta, on oltava yhteensopivia Applen sovellettavan
käyttöjärjestelmäohjelmiston tällä hetkellä toimitettavan version kanssa, kun ne lähetetään
Applelle, ja tällaisten Appien on pysyttävä ajan tasalla ja ylläpidettävä yhteensopivuutta jokaisen
uuden sovellettavan käyttöjärjestelmän version kanssa, niin kauan kuin tällaisia Appeja jaetaan
App Storen kautta. Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple voi milloin tahansa oman harkintansa
mukaan poistaa Apit App Storesta, kun ne eivät ole yhteensopivia käyttöjärjestelmän silloisen
toimitusversion kanssa.
6.9
Applen valinta jakelua varten
Ymmärrät ja hyväksyt sen, että jos lähetät Appisi Applelle jaettavaksi App Storen, Mukautetun
apin jakelun tai TestFlightin kautta, Apple voi oman harkintansa mukaan:
(a) määrittää, että Appisi ei täytä kaikkia tai mitään osaa voimassa olevista Dokumentaatiosta
tai Ohjelmavaatimuksista
(b) hylätä Appisi jakelun mistä tahansa syystä, vaikka Appisi täyttäisi Dokumentoinnin
ja Ohjelmavaatimukset
(c) valita ja allekirjoittaa Appisi digitaalista jakelua varten App Storen, Mukautettu apin jakelun
tai TestFlightin kautta.
Apple ei ole vastuussa mistään kustannuksista, kuluista, vahingoista, menetyksistä (mukaan lukien
rajoituksetta menetetyt liiketoimintamahdollisuudet tai menetetyt voitot) tai muista vastuista, joita
sinulle voi aiheutua appikehityksestäsi, Apple-ohjelmiston, Apple-palvelujen tai Apple-varmenteiden
käytöstä tai Ohjelmaan osallistumisesta, mukaan lukien rajoituksetta se, että Appiasi ei välttämättä ole
valittu jaettavaksi App Storen tai Mukautetun apin jakelun kautta. Olet yksin vastuussa sellaisten
Appien kehittämisestä, jotka ovat turvallisia, joissa ei ole suunnittelu- ja toimintavirheitä ja jotka
noudattavat sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Olet myös yksin vastuussa tällaisten Appien
dokumentaatiosta, käyttäjän asiakastuesta ja takuusta. Se, että Apple on saattanut tarkistaa,
testata, hyväksyä tai valita Apin, ei vapauta sinua mistään näistä vastuista.
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7.

Appien ja kirjastojen jakelu

Apit:
Tämän Sopimuksen nojalla kehitettyjä Appeja iOS:lle, watchOS:lle, iPadOS:lle tai tvOS:lle voidaan
jakaa neljällä tavalla: (1) App Storen kautta, jos Apple valitsee sen, (2) Mukautetun apin jakelun
kautta, jos Apple valitsee sen, (3) Ad Hoc -jakelun kautta Osan 7.3 mukaisesti ja (4)
beetatestaukseen TestFlightin kautta Osan 7.4 mukaisesti. MacOS-appeja voidaan jakaa:
(a) App Storen kautta, jos Apple on sen valinnut, (b) erikseen tämän sopimuksen mukaisesti
ja (c) beetatestaukseen TestFlightin kautta Osa 7.4.
7.1
Ilmaisten Lisensoitujen appien toimitus App Storesta tai Mukautetusta
appien jakelusta
Jos Appisi on Lisensoitu appi, se voidaan toimittaa käyttäjille App Storen tai Applen ja/tai Applen
tytäryhtiön Mukautettujen appien jakelun kautta. Jos haluat, että Apple ja/tai Applen tytäryhtiö
toimittavat Lisensoidun appisi tai valtuuttavat lisensoitua sisältöä, toimintoja tai palveluja, jotka
annat saataville Lisensoidussa apissasi Apin sisäisen ostoappiliittymän avulla käyttäjille ilmaiseksi
(veloituksetta) App Storen tai Mukautetun apin jakelun kautta, sitten Sinä nimität Applen ja
Applen tytäryhtiöt lailliseksi edustajaksesi ja/tai asiamieheksi niiden Lisensoitujen appien
Luettelon 1 ehtojen mukaisesti, jotka olet määrittänyt maksuttomiksi apeiksi.
7.2
Maksupohjaisten Lisensoitujen appien Luettelo 2 ja 3, Kuitit
Jos Appisi on Lisensoitu appi ja aiot veloittaa käyttäjiltä minkäänlaisen maksun Lisensoidusta
apistasi tai Lisensoidussa apissasi olevan apin sisäisen ostoappiliittymän avulla, Sinun on tehtävä
erillinen sopimus (Luettelo 2) Applen ja/tai Applen tytäryhtiön kanssa ennen kuin tällainen
Lisensoidun appisi kaupallinen jakelu voi tapahtua App Storen kautta tai ennen kuin ylimääräisen
sisällön, toiminnallisuuden tai palvelujen kaupallinen toimitus, josta veloitat käyttäjiltä maksun,
voidaan valtuuttaa käyttämällä Lisensoidussa apissa Apin sisäistä ostoappiliittymää. Jos haluat
Applen allekirjoittavan ja jakavan Appisi maksua vastaan Mukautetun apin jakelun kautta, Sinun
on tehtävä erillinen sopimus (Luettelo 3) Applen ja/tai Applen tytäryhtiön kanssa ennen tällaisen
jakelun tapahtumista. Siinä määrin kuin annat (tai olet aiemmin allekirjoittanut) Luettelon 2 tai
Luettelon 3 Applen ja/tai Applen tytäryhtiön kanssa, Luettelon 2 tai 3 ehtojen katsotaan
sisältyvän tähän Sopimukseen tällä viitteellä.
Kun käyttäjä asentaa Lisensoidun appisi, Apple toimittaa Sinulle tapahtumakuitin, joka on
allekirjoitettu Apple-varmenteella. Sinun vastuullasi on varmistaa, että Apple on myöntänyt tällaisen
varmenteen ja kuitin asiakirjoissa esitetyllä tavalla. Olet yksin vastuussa päätöksestäsi luottaa tällaisiin
todistuksiin ja kuitteihin. KÄYTTÖ TAI LUOTTAMUKSESI NÄIHIN TODISTUKSIIN JA KUITTEIHIN
LISENSOIDUN APIN HANKINNAN YHTEYDESSÄ TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI. APPLE EI
ANNA NÄILLE APPLEN VARMENTEILLE TAI KUITEILLE MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI
OLETETTUJA TAKUITA TAI ESITYKSIÄ KELVOLLISUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI
SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TARKKUUDESTA,
LUOTETTAVUUDESTA, TURVALLISUUDESTA TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN
RIKKOMATTOMUUDESTA. Suostut siihen, että käytät tällaisia kuitteja ja varmenteita vain
Dokumentaation mukaisesti ja ettet häiritse tai peukaloi tällaisten digitaalisten varmenteiden tai
kuittien normaalia toimintaa, mukaan lukien muun muassa väärentäminen tai muu väärinkäyttö.
7.3
Rekisteröityjen laitteiden jakelu (Ad Hoc -jakelu)
Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti voit myös jakaa iOS-, watchOS-, iPadOS- ja tvOS-appisi
yrityksesi, organisaatiosi, oppilaitoksesi tai ryhmäsi jäsenille tai muuten Sinuun yhteydessä
oleville henkilöille käytettäväksi rajoitetulla määrällä Rekisteröityjä laitteita (kuten Ohjelman
verkkoportaalissa on määritelty), jos Appisi on allekirjoitettu digitaalisesti käyttämällä Applevarmennetta tässä Sopimuksessa kuvatulla tavalla. Levittämällä Appiasi tällä tavalla
Rekisteröidyissä laitteissa vakuutat Applelle, että Appisi noudattaa voimassa olevaa
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Dokumentaatiota ja Ohjelmavaatimuksia, ja sitoudut tekemään yhteistyötä Applen kanssa
sekä vastaamaan kysymyksiin ja antamaan sellaisia tietoja Apistasi, joita Apple kohtuudella
pyytää. Suostut myös olemaan yksin vastuussa siitä, että määrität, kenellä yrityksessäsi,
organisaatiossasi, oppilaitoksessasi tai sidosryhmässäsi olevilla henkilöillä tulisi olla pääsy
Appeihisi ja rekisteröityihin laitteisiisi ja niiden käyttöön, sekä tällaisten rekisteröityjen laitteiden
hallinnasta. Apple ei ole vastuussa mistään kustannuksista, kuluista, vahingoista, menetyksistä
(mukaan lukien rajoituksetta menetetyt liiketoimintamahdollisuudet tai menetetyt voitot) tai
muista vastuista, jotka voivat aiheutua Appien tällä tavoin jakamisesta tai siitä, että et ole
onnistunut hallinnoimaan riittävästi, rajoittamaan tai muuten hallitsemaan appien ja rekisteröityjen
laitteiden käyttöä. Olet vastuussa kaikkien asiaankuuluvien käyttöehtojen liittämisestä tai muuten
oman harkintasi mukaan sisällyttämisestä Appeihisi. Apple ei ole vastuussa käyttöehtojesi
rikkomisista. Olet yksin vastuussa kaikesta käyttäjän avusta, takuusta ja appien tuesta.
7.4
TestFlight-jakelu
A.
Sisäinen jakelu Valtuutetuille kehittäjille ja App Store Connect -käyttäjille
Voit käyttää TestFlightia Appien julkaisua edeltävien versioiden sisäiseen jakeluun rajoitetulle
määrälle valtuutettuja kehittäjiäsi (kuten TestFlight-kehittäjäsivustossa on määritetty) tai App
Store Connect -käyttäjiäsi, jotka ovat yrityksesi tai organisaatiosi jäseniä, mutta vain heidän
sisäiseen käyttöönsä Appiesi testauksessa, arvioinnissa ja/tai kehittämisessä. Apple pidättää
oikeuden vaatia sinua lopettamaan tällaisten Appien jakelun Valtuutetuille kehittäjille tai App
Store Connect -käyttäjille TestFlightin kautta tai tietylle Valtuutetulle kehittäjälle tai App Store
Connect -käyttäjälle milloin tahansa oman harkintansa mukaan.
B.
Ulkoinen jakelu beetatestaajille
Voit käyttää TestFlightia myös Appien julkaisua edeltävien versioiden ulkoiseen jakeluun
rajoitetulle määrälle beetatestaajia (kuten TestFlight-kehittäjäsivustossa on määritetty), mutta
vain heidän suorittamaansa testaamiseen ja Appien julkaisua edeltävien versioiden arviointiin ja
vain jos Apple on hyväksynyt Appisi tällaista jakelua varten kuten on määritetty Osassa 6.5
(TestFlight-lähetys). Et voi periä beetatestaajiltasi minkäänlaisia maksuja Applen TestFlightiin
osallistumisesta tai tällaisten julkaisua edeltävien versioiden käytöstä. Et saa käyttää TestFlightappia tarkoituksiin, jotka eivät liity Appisi julkaisua edeltävien versioiden laadun, suorituskyvyn
tai käytettävyyden parantamiseen (esimerkiksi Appisi demoversioiden jatkuva jakelu yritettäessä
kiertää App Storea tai Appien kokeiluversion jakaminen suosiollisten App Store -luokitusten
saamiseksi ovat kiellettyjä). Lisäksi, jos Appisi on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, sinun on
varmistettava, että beetatestaajat ovat täysi-ikäisiä lainkäyttöalueellaan. Jos päätät lisätä
beetatestaajia TestFlightiin, olet vastuussa kaikista tällaisille käyttäjille lähetetyistä kutsuista ja
heidän suostumuksestaan ottaa heihin yhteyttä. Apple käyttää sähköpostiosoitteita, jotka annat
TestFlightin kautta, vain kutsujen lähettämiseen tällaisille käyttäjille TestFlightin kautta.
Lataamalla sähköpostiosoitteita kutsujen lähettämiseksi beetatestaajille takaat, että sinulla
on asianmukainen oikeusperusta käyttää tällaisia sähköpostiosoitteita kutsujen lähettämiseen.
Jos beetatestaaja pyytää sinua lopettamaan yhteydenoton (joko TestFlightin kautta tai muulla
tavalla), suostut tekemään niin nopeasti.
C.
TestFlight-tietojen käyttö
Siinä määrin kuin TestFlight tarjoaa sinulle beeta-analyysitietoja siitä, kuinka käyttäjäsi käyttää
Appisi julkaisua edeltäviä versioita (esimerkiksi asennusaika tai Apin yksittäisten käyttäjien
tiheys) ja/tai muuta siihen liittyvää tietoa (esimerkiksi testaajaehdotukset, palaute,
kuvakaappaukset), sitoudut käyttämään näitä tietoja vain Appien ja niihin liittyvien tuotteiden
parantamiseen. Suostut olemaan toimittamatta tällaisia tietoja kolmansille osapuolille paitsi
Palveluntarjoajalle, joka auttaa sinua näiden tietojen käsittelyssä ja analysoinnissa puolestasi ja
jolla ei ole lupaa käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen tai paljastaa niitä muille osapuolille
(ja vain rajoitetussa määrin, jota Apple ei kiellä). Selkeyden vuoksi et saa koota (tai antaa
kolmannen osapuolen koota) beeta-analyysitietoja, jotka Apple on toimittanut Apeillesi osana
TestFlightia, muiden kehittäjien beeta-analytiikkatietojen kanssa, tai lähettää tällaisia tietoja
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kehittäjien välisten beeta-analyysitietojen arkistoihin. Et myöskään saa käyttää mitään
TestFlightin kautta toimitettua beeta-analyysitietoa tietyn laitteen tai käyttäjän TestFlightin
ulkopuolella hankittujen tietojen tai tietojen koskemattomuuden poistamiseksi (et esimerkiksi
saa yrittää yhdistää TestFlightin kautta tietylle käyttäjälle kerättyjä tietoja tietoihin,
jotka toimitetaan nimettömässä muodossa Applen analyysipalvelun kautta).
Kirjastot:
7.5
Kirjastojen jakelu
Voit kehittää kirjastoja Applen ohjelmiston avulla. Vaikka Xcode- ja Apple SDKs -sopimuksessa
tai Swift Playgrounds -sopimuksessa muutoin sanottaisiin, tämän Sopimuksen nojalla voit
kehittää Kirjastoja iOS:lle, watchOS:lle, iPadOS:lle ja/tai tvOS:lle käyttämällä soveltuvia Apple
SDK:ita, jotka toimitetaan osana Xcode- ja Apple SDK -lisenssejä tai Swift Playgrounds lisenssiä, edellyttäen, että kaikki tällaiset Kirjastot on kehitetty ja jaettu vain käytettäväksi iOStuotteen, Apple Watchin tai Apple TV:n kanssa ja että rajoitat tällaisten Kirjastojen käytön vain
näiden tuotteiden kanssa tapahtuvaan käyttöön. Jos Apple toteaa, että Kirjastoa ei ole
suunniteltu käytettäväksi iOS-tuotteen, Apple Watchin tai Apple TV:n kanssa, Apple voi vaatia
Sinua lopettamaan Kirjastosi jakelun milloin tahansa ja suostut lopettamaan kaiken tällaisen
Kirjaston jakelun, kun saat ilmoituksen Applelta, ja yhteistyössä Applen kanssa poistamaan jäljellä
olevat kopiot tällaisesta Kirjastosta. Selvyyden vuoksi edellisen rajoituksen ei ole tarkoitus kieltää
kirjastojen kehittämistä macOS:lle.
7.6
Ei muuta jakelua valtuutettu tämän Sopimuksen nojalla
Pois lukien vapaasti saatavilla olevien lisensoitujen appien jakelu App Storen tai Mukautetun
appien jakelun kautta Osien 7.1 ja 7.2 mukaisesti, Rekisteröityneissä laitteissa käytettävien
Appien jakelu, joka on määritetty Osassa 7.2 (Ad Hoc -jakelu), beetatestausappien jakelu
TestFlightin kautta, kuten Osassa 7.4, Kirjastojen jakelu Osassa 7.5, Passien jakelu Liitteen
5 mukaisesti, Safari Push -ilmoitusten toimittaminen macOS:lle, Safari-laajennusten jakelu
macOS:ssä, macOS-appeihin kehitettyjen Appien ja kirjastojen jakelu ja/tai kuten tässä muuten
sallitaan, mikään muu Apple-ohjelmistolla kehitettyjen ohjelmien tai appien jakelu ei ole sallittua
tässä. Jos erillistä sopimusta ei ole Applen kanssa, sitoudut olemaan jakamatta omaa Appiasi
iOS-tuotteille, Apple Watchille tai Apple TV:lle kolmansille osapuolille muilla jakelumenetelmillä
tai sallia muiden tehdä niin. Suostut jakamaan Sopimukseen kuuluvia tuotteitasi vain tämän
Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

8.

Ohjelman maksut

Tämän Sopimuksen nojalla Sinulle myönnettyjen oikeuksien ja lisenssien sekä Ohjelmaan
osallistumisesi osalta suostut maksamaan Applelle Ohjelman verkkosivustolla ilmoitetun
vuosimaksun, ellet ole saanut Applelta voimassa olevaa maksuvapautusta. Tällaista maksua
ei palauteta, ja Apple-ohjelmistosta, Apple-palveluista tai Ohjelman käytöstä mahdollisesti
perittävät verot ovat Sinun vastuullasi. Ohjelman maksut on maksettava eikä niissä saa olla
maksuviivästyksiä, kun lähetät (tai lähetät uudelleen) Applelle Appeja tämän Sopimuksen nojalla,
ja Ohjelman verkkoportaalin ja Palvelujen jatkuva käyttö edellyttää, että maksat tällaiset maksut.
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.
Jos maksat Ohjelman maksut Apple-kehittäjän apin kautta, sovelletaan myös Liitteen 9 (Applekehittäjän apin kautta ostettujen Tilausten lisäehdot) ehtoja.
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9.

Salassapitovelvollisuus

9.1
Applen luottamuksellisiksi määrittämät tiedot
Hyväksyt, että kaikkia Apple-ohjelmiston ja Apple-palveluiden julkaisua edeltäviä versioita (mukaan
lukien julkaisua edeltävä Dokumentaatio), julkaisua edeltäviä Apple-laitteiston versioita, FPSkäyttöönottopakettia sekä kaikkia tässä olevia ehtoja, jotka paljastavat julkaisua edeltävät
ominaisuudet, pidetään ”Applen luottamuksellisina tietoina”; edellyttäen kuitenkin, että Appleohjelmiston kaupallisen julkaisun jälkeen ehdot, jotka paljastavat Apple-ohjelmiston tai -palvelujen
julkaisua edeltävät ominaisuudet, eivät enää ole luottamuksellisia. Edellä todetusta huolimatta Applen
luottamuksellisiin tietoihin ei sisälly seuraavia: (i) tiedot, jotka ovat yleisesti ja laillisesti saatavissa
yleisölle ilman rikkomustasi, (ii) tiedot, jotka Apple yleensä tarjoaa yleisön saataville, (iii) tiedot, jotka
Sinä olet itsenäisesti kehittänyt käyttämättä mitään Applen luottamuksellisia tietoja, (iv) tiedot, jotka
on laillisesti saatu kolmannelta osapuolelta, jolla oli oikeus siirtää tai luovuttaa niitä sinulle
rajoituksetta, tai (v) Apple-ohjelmistoon sisältyvät FOSS-tiedot, joihin on liitetty lisenssiehdot, jotka
eivät aseta luottamuksellisuusvelvoitteita tällaisen FOSSin käytölle tai paljastamiselle. Lisäksi Apple
suostuu siihen, että edellä mainitut luottamuksellisuusehdot eivät sido Sinua sellaisten teknisten
tietojen osalta, jotka koskevat julkaisua edeltävää Apple-ohjelmistoa ja -palveluita ja jotka Apple on
julkistanut WWDC:ssä (Applen maailmanlaajuinen 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) niille työntekijöillesi ja alihankkijoillesi tai henkilökunnan
työntekijöille, jos olet oppilaitos, joilla on tarve tietää ja jotka ovat sidottuja kirjalliseen sopimukseen,
joka kieltää Applen luottamuksellisten tietojen luvattoman käytön tai luovuttamisen; tai (ii) jollei Apple
ole toisin sopinut tai kirjallisesti 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, minkä 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 toimii monien appi- ja ohjelmistokehittäjien kanssa, ja jotkut heidän tuotteistaan voivat
olla samanlaisia tai kilpailla Appiesi kanssa. Apple saattaa myös kehittää omia samanlaisia tai
kilpailevia appeja ja tuotteita tai voi päättää tehdä niin tulevaisuudessa. Välttääkseen mahdolliset
väärinkäsitykset ja, ellei tässä nimenomaisesti toisin mainita, Apple ei voi sopia ja nimenomaisesti
luopua mistään luottamuksellisuusvelvoitteista tai käyttörajoituksista, suoraan tai epäsuorasti
koskien mitä tahansa tietoja, jotka saatat antaa tämän Sopimuksen tai Ohjelman yhteydessä,
mukaan lukien rajoituksetta tiedot Apistasi, Lisensoidun apin tiedot ja metatiedot (tällaisiin
paljastuksiin viitataan termillä ”Lisenssinsaajan paljastukset”). Hyväksyt, että kaikki tällaiset
lisenssinsaajan paljastukset ovat ei-luottamuksellisia. Ellei tässä nimenomaisesti toisin mainita,
Apple voi vapaasti käyttää ja paljastaa Lisenssinsaajan paljastuksia rajoituksetta ilmoittamatta
siitä Sinulle tai korvaamalla 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.
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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.

Vahingonkorvauslauseke

Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa suostut korvaamaan vahingon ja puolustamaan Applen
pyynnöstä Applea, sen johtajia, virkamiehiä, työntekijöitä, riippumattomia urakoitsijoita ja
edustajia (kukin ”Applen vahingonkorvausosapuoli”) kaikista saatavista, tappioista, vastuista,
vahingoista, veroista ja kuluista, mukaan lukien rajoituksetta asianajajien palkkiot ja
oikeudenkäyntikulut (yhdessä ”Tappiot”), jotka aiheutuvat Applen korvauksesta kärsivälle
osapuolelle ja johtuvat tai liittyvät johonkin seuraavista (mutta lukuun ottamatta tämän osan
tarkoituksia varten mitään macOS-appeja, jotka jaetaan App Storen ulkopuolella ja jotka eivät
käytä mitään Apple-palveluita tai varmenteita): (i) minkä tahansa tässä Sopimuksessa, mukaan
lukien Luettelot 2 ja 3 (jos sovellettavissa), olevan vahvistuksen, sopimuksen, velvollisuuden,
edustuksen tai takuun rikkominen, (ii) väitteet siitä, että Katettu tuotteesi tai Katetun tuotteen
jakelu, myynti, tarjous myytäväksi, käyttö tai maahantuonti (joko yksin tai olennaisena osana
yhdistelmää), Lisensoidun apin tiedot, metatiedot tai Passin tiedot rikkovat tai loukkaavat
kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai omistusoikeuksia, (iii) Lisensoidun appisi
käyttöoikeussopimuksen (määritelty Luettelossa 1, 2 tai 3 (tarvittaessa)) velvoitteiden
rikkominen, (iv) Applen sallima Lisensoidun apin, Lisensoitujen appitietojen, Safari Push ilmoituksen, Safari-laajennuksen (tarvittaessa), Passin, Passin tietojen, metatietojen, niihin
liittyvien tavaramerkkien ja logojen tai kuvien ja muun materiaalin, jonka toimitat Applelle tämän
Sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien Luettelo 2 tai Luettelo 3 (jos sovellettavissa) Applen
sallima käyttö, markkinointi tai jakelu, (v) kaikki vaatimukset, mukaan lukien rajoituksetta
käyttäjävakuutukset, jotka koskevat Katettuja tuotteita, Lisensoituja appitietoja, Passin tietoja
tai niihin liittyviä logoja, tavaramerkkejä, sisältöä tai kuvia tai (vi) Apple-ohjelmiston tai palvelujen, Lisensoitujen appitietojesi, Passin tietojesi, metatietojesi, Valtuutettujen
testausyksikköjen, rekisteröityjen laitteidesi, Katettujen tuotteiden käyttösi (mukaan lukien
Valtuutettujen kehittäjien käyttö) tai minkä tahansa edellä mainituista kehittäminen ja jakelu.
Hyväksyt, että Apple-ohjelmistoa tai mitään Palveluja ei ole tarkoitettu käytettäväksi Katettujen
tuotteiden kehittämiseen, 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 lain sallimassa laajuudessa suostut täten korvaamaan, puolustamaan
ja pitämään vahingoittumattomina jokaisen Applen vahingonkorvausosapuolen vahingoista,
jotka tällaiselle Applen vahingonkorvausosapuolelle aiheutuvat tällaisesta käytöstä.
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 jatkuu yhden (1) vuoden vuosipäivään Ohjelmatilisi
alkuperäisestä aktivointipäivästä. Tämän jälkeen, jos maksat vuosittaiset uusimismaksut
ja noudatat tämän Sopimuksen ehtoja, Sopimuskausi uusiutuu automaattisesti peräkkäisin
(1) vuoden sopimuskausin, ellei sitä päätetä aiemmin tämän Sopimuksen mukaisesti.
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:
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(a) jos Sinä tai joku Valtuutetuista kehittäjistäsi ette noudata jotain tämän Sopimuksen ehdoista,
lukuun ottamatta alla Osassa 11.2 määriteltyjä ehtoja, ettekö korjaa tällaista rikkomusta 30
päivän kuluessa siitä, kun rikkomus on tullut tietoosi tai olet saanut siitä ilmoituksen
(b) jos sinä tai joku valtuutetuista kehittäjistäsi ette noudata Osaa 9 (Luottamuksellisuus);
(c) tilanteissa, jotka on kuvattu aliosassa 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 Sinua suoraan tai välillisesti hallitsevaan tai Sinun kanssasi yhteisessä
hallinnassa olevaan yksikköön tai henkilöön (tässä termiä ”hallinta” käytetään Osassa 14.8
olevan määritelmän mukaisesti) kohdistuu pakotteita tai muita rajoituksia App Store
Connectissa saatavana olevissa maissa tai olevilla alueilla; tai
(g) jos harjoitat tai rohkaiset muita osallistumaan harhaanjohtavaan, petolliseen, sopimattomaan,
laittomaan tai epärehelliseen toimintaan, joka liittyy tähän Sopimukseen, mukaan lukien
rajoituksetta Appisi luonteen väärä esitys (esimerkiksi toimintojen piilottaminen tai yritys
piilottaa ne Applen tarkastelulta, Appisi kuluttaja-arvosteluiden väärentäminen
tai maksupetoksiin osallistuminen).
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. Kumpikin osapuoli voi päättää tämän Sopimuksen halutessaan mistä
tahansa syystä tai ilman syytä siten, että Sopimus päättyy 30 päivän kuluttua siitä, kun toiselle
osapuolelle on toimitettu kirjallinen ilmoitus aikeesta päättää Sopimus.
11.3
Päättymisen vaikutus
Kun tämä sopimus irtisanotaan jostain syystä, sitoudut lopettamaan välittömästi kaiken Appleohjelmiston ja -palveluiden käytön ja poistamaan ja tuhoamaan kaikki Apple-ohjelmiston kopiot,
kokonaiset tai osittaiset, ja kaikki palvelut (mukaan lukien Push-appitunnuksesi) ja kaikki kopiot
Applen luottamuksellisista tiedoista, jotka ovat Sinun ja Valtuutettujen kehittäjien hallussa tai
hallinnassa. Applen pyynnöstä suostut toimittamaan Applelle kirjallisen todistuksen tällaisesta
tuhoamisesta. Luettelossa 1 määritellyn ja esitetyn Toimitusajan päättyessä kaikki Applen
hallussa tai hallinnassa olevat Lisensoidut apit ja Lisensoidut appitiedot poistetaan tai tuhotaan
kohtuullisen ajan kuluessa, lukuun ottamatta kaikkia arkistokopioita, joita ylläpidetään Applen
tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti tai joita sovellettava laki, sääntö tai määräys
edellyttää. 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 ja 3.3, Osan 5.1 toinen kappale
(pois lukien kaksi viimeistä virkettä rajoituksia lukuun ottamatta, jotka jäävät voimaan), Osan 5.1
kolmas kappale, Osan 5.3 ensimmäisen kappaleen viimeinen virke ja Osan 5.3 rajoitukset, Osa
5.4, Osan 6.6 ensimmäinen virke ja rajoitukset, Osan 6.7 rajoitukset, Osan 6.9 toinen kappale,
Osa 7.1 (Toimitusajan Luettelo 1), Osien 7.3, 7.4 ja 7.5 rajoitukset, Osa 7.6, Osat 9–14; Liitteessä
1 Osan 1.1 viimeinen virke, Osa 2, Osa 3.2 (mutta vain olemassa oleville kampanjoille), Osan 4
toinen ja kolmas virke, Osa 5 ja Osa 6; Liitteessä 2 Osat 1.3, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7; Liitteessä 3 Osat 1,
2 (paitsi osan 2.1 toinen virke), 3 ja 4; Liitteessä 4 Osat 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3 ja 4; Liitteessä 5 Osat
2.2, 2.3, 2.4 (mutta vain olemassa oleville kampanjoille), 3.3 ja 5; Liitteessä 6 Osat 1.2, 1.3, 2, 3 ja
4; Liitteessä 7 Osa 1.1 ja Osa 1.2; ja Liite 8. 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.
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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 SALLIMASSA MÄÄRIN
TUNNUSTAT JA HYVÄKSYT, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON, TURVALLISUUSRATKAISUN JA
KAIKKIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA RISKILLÄSI JA ETTÄ SINULLA ON KOKO
RISKI TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SUORITUSKYVYSTÄ, OIKEELLISUUDESTA JA TOIMISTA.
APPLE-OHJELMISTO, TURVALLISUUSRATKAISU JA KAIKKI PALVELUT TARJOTAAN
”SELLAISENAAN” JA ”KUN SAATAVILLA” KAIKKINE VIKOINEEN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA
TAKUITA, JA APPLE, APPLEN EDUSTAJAT JA APPLEN LISENSOIJAT (OSIEN 12 JA 13
TARKOITUKSESSA YHDESSÄ ”APPLE”) HYLKÄÄ TÄTEN KAIKKI NIMENOMAISET, OLETETUT
JA LAINSÄÄDÄNNÖLLISET TAKUUT JA EHDOT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA OLETETTU
SOPIVUUS KAUPANKÄYNTIIN, TYYDYTTÄVÄ LAATU, SOPIVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN,
OIKEELLISUUS, NOPEUS ja KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUS.
APPLE EI TAKAA, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TURVALLISUUSRATKAISUN TAI PALVELUIDEN
TOIMINTA ON HÄIRIÖTÖNTÄ, ETTÄ APPLE-OHJELMISTO, TURVALLISUUSRATKAISU
TAI PALVELUT TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON,
TURVALLISUUSRATKAISUN TAI PALVELUIDEN VARAAMINEN ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ,
NOPEAA, SUOJATTUA TAI VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ APPLE-OHJELMISTOSSA,
TURVALLISUUSRATKAISUSSA TAI PALVELUISSA OLEVAT VIRHEET KORJATAAN TAI ETTÄ
APPLE-OHJELMISTO, TURVALLISUUSRATKAISU TAI PALVELUT OVAT YHTEENSOPIVAT
TULEVIEN APPLE-TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN TAI OHJELMISTON TAI MINKÄÄN
KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTON, APPIEN TAI PALVELUIDEN KANSSA TAI ETTÄ
APPLE-OHJELMISTOLLA TAI PALVELUILLA TALLENNETTUJA TAI LÄHETETTYJÄ TIETOJA
EI MENETETÄ, NE EIVÄT VIOITU TAI VAURIOIDU. TUNNUSTAT, ETTÄ APPLE-OHJELMISTOA
JA -PALVELUJA EI OLE TARKOITETTU TILANTEISIIN JA YMPÄRISTÖIHIN TAI NE EIVÄT
SOVELLU KÄYTTÖÖN TILANTEISSA JA YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA 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, ELVYTYSTAI 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,
TURVALLISUUSRATKAISU TAI PALVELUT OSOITTAUTUVAT VIALLISIKSI, SINUN
VASTUULLASI OVAT KAIKKI TARVITTAVAN HUOLLON TAI KORJAUKSEN KUSTANNUKSET.
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.
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13.

VASTUUN RAJOITUS

14.

Yleiset lailliset ehdot

ELLEI SOVELLETTAVA LAKI SITÄ KIELLÄ, APPLE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE
VASTUUSSA HENKILÖVAHINGOISTA TAI SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ,
SEURAAMUKSELLISISTA TAI RANGAISTUSLUONTOISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN
RAJOITUKSETTA VOITON MENETYKSEN, TIETOJEN MENETYKSEN TAI LIIKETOIMINNAN
KATKEAMISEN AIHEUTTAVAT VAHINGOT TAI MUUT KAUPALLISET VAHINGOT TAI TAPPIOT,
JOTKA AIHEUTUVAT TAI LIITTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN, APPLE-OHJELMISTON,
TURVALLISUUSRATKAISUN, PALVELUIDEN TAI APPLE-VARMENTEIDEN KÄYTTÖÖN TAI
KÄYTÖN ESTYMISEEN TAI KEHITYSTOIMIISI TAI OSALLISTUMISEESI OHJELMAAN,
AIHEUTUIVATPA NE MISTÄ TAHANSA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUSVELVOITE, TAKUU,
SOPIMUSRIKKOMUS (MUKAAN LUKIEN VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS), TUOTEVASTUU TAI MUU,
VAIKKA APPLEA OLISI VAROITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA
HUOLIMATTA MINKÄÄN KORVAUSKEINON PERIAATTEEN EPÄONNISTUMISESTA. Missään
tapauksessa Applen tämän Sopimuksen mukainen kokonaisvastuu asiakkaalle kaikista
vahingoista (lukuun ottamatta sovellettavan lain vaatimia henkilövahinkoja) ei ylitä
viittäkymmentä dollaria (50,00 dollaria).
14.1
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 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 järjestelmätai 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.
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B.
Muut julkaisua edeltävät Apple-ohjelmistot ja -palvelut
Applen tuotteiden ja palveluiden testaamiseksi, tarjoamiseksi ja parantamiseksi, ja vain jos
asennat tai käytät muita julkaisua edeltäviä Apple-ohjelmistoja tai -palveluita, jotka tarjotaan
osana kehittäjien jakoprosessia tai Ohjelmaa, hyväksyt, että Apple ja sen tytäryhtiöt ja edustajat
voivat Kerätä vianmääritystietoja, teknisiä ja käyttötietoja muista julkaisua edeltävistä Appleohjelmistoista ja -palveluista. 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 Appleohjelmiston tai -palvelun ja käytätkö sitä. Asentamalla tällaisen julkaisua edeltävän Appleohjelmiston 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
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/fi.
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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. Voit pyytää Applen suostumusta siirtoon kirjautumalla tilillesi
osoitteessa developer.apple.com ja noudattamalla kohdassa Membership olevia ohjeita. Lukuun
ottamatta edustajaksi nimeämistä, joka on määritetty Luettelossa 1 (jos sovellettavissa), tämän
Sopimuksen ei tulkita synnyttävän mitään edustussuhdetta, 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 ei vaikuta Applen oikeuteen kehittää, hankkia, lisensoida,
markkinoida tai jaella tuotteita tai tekniikoita, jotka suorittavat samaa tai samankaltaista toimintoa
Lisensoitujen appien, Katettujen tuotteiden tai muiden tuotteiden tai tekniikoiden kanssa, joita
voit kehittää, tuottaa, markkinoida tai jaella, tai muuten kilpailla niiden kanssa.
14.5
Ilmoitukset
Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti, ellei toisin mainita 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, 37-2ISM, Cupertino, California, 95014 U.S.A. Suostut
vastaanottamaan ilmoituksia sähköpostitse ja hyväksyt, että kaikki Applen sähköisesti lähettämät
ilmoitukset täyttävät kaikki lain edellyttämät viestinnän vaatimukset. Osapuoli voi vaihtaa
sähköposti- tai 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. Jos
sovellettava laki kuitenkin kieltää tai rajoittaa Sinua noudattamasta täysin ja erikseen Applea ja
Applen tytäryhtiöitä tai nimeämästä niitä edustajaksesi Luettelon 1 tai tämän Sopimuksen Osien
”Sisäisen käytön lisenssi ja rajoitukset”, ”Sinun velvollisuutesi” tai ”Apple-varmenteet; peruutus”
mukaisesti tai estää näiden Osien tai Luettelon 1 täytäntöönpanokelpoisuuden, tämä Sopimus
päättyy välittömästi ja Sinun on välittömästi lopetettava Apple-ohjelmiston käyttö Osassa
”Sopimuskausi ja irtisanominen” kuvatulla tavalla.
14.7
Oikeudesta luopuminen ja rakenne
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.
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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 (tässä Osassa 14.8 kutsutaan yhdessä
nimellä ”Applen tekniikka”) ei saa viedä tai jälleenviedä, siirtää tai julkaista (a) Yhdysvaltojen
kauppasaarron kohteena olevaan maahan tai olevalle alueelle tai (b) kenellekään, joka on
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön luettelossa erityisistä nimetyistä kansalaisista, Yhdysvaltain
kauppaministeriön kiellettyjen henkilöiden luettelossa tai muissa rajoitettujen osapuolten
luetteloissa. Applen tekniikkaa käyttämällä vakuutat, ettet ole missään tällaisessa maassa tai
tällaisella alueella tai tällaisessa luettelossa. Suostut myös siihen, että et käytä Apple-tekniikkaa,
mukaan lukien sen julkaisua edeltävät versiot, mihinkään Yhdysvaltojen laissa kiellettyihin
tarkoituksiin, mukaan lukien rajoituksetta, ydin-, ohjus-, kemiallisten tai biologisten aseiden
kehittäminen, suunnittelu, valmistus tai tuotanto tai mikä tahansa muu sotilaallinen käyttö
Yhdysvaltojen lain 15 C.F.R. § 744 määrittämällä tavalla. 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 tällaisen julkaisua edeltävän Applen
tekniikan suora tuote.
B. Vakuutat ja takaat, että Sinä et tai Sinua suoraan tai epäsuorasti hallitseva tai Sinun kanssasi
yhteisessä hallinnassa oleva yksikkö tai henkilö: (a) ole missään pakoteluetteloissa App Store
Connect -sivustolla saatavilla olevissa maissa tai olevilla alueilla, (b) harjoita liiketoimintaa
missään Yhdysvaltojen kauppasaarron kohteena olevissa maissa tai olevilla alueilla ja (c)
ole sotilaallinen loppukäyttäjä Yhdysvaltojen lain 15 C.F.R. § 744 tarkoittamalla tavalla ja
tarkoittamassa laajuudessa. Tämän Osan 14.8 mukaisesti ”hallinta” tarkoittaa, että yksiköllä
on suoraan tai epäsuorasti valta johtaa toisen yksikön hallintakäytäntöjä tai vaikuttaa niihin
muun muassa äänivaltaisten osakkeiden omistuksen, osakepääoman omistuksen tai
sopimuksen kautta.
14.9
Valtiolliset 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:
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(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 tässä Sopimuksessa mainitusta (mukaan
lukien ilman rajoitusta Osa 10 (Vahingonkorvaus)), kaikki syytteet, vaatimukset, valitukset ja
riita-asiat käsitellään Yhdysvaltojen Contract Disputes Act -lain (41 U.S.C. §§601-613), 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
Pohjois-Kalifornian piirin liittotuomioistuimessa, ja Sinä ja Apple täten suostutte käyttämään
henkilökohtaista oikeudenkäyttöaluetta ja kyseisen piirin oikeuspaikkaa, ellei yksikkösi
kotipaikan laeissa nimenomaisesti kielletä tällaisen suostumuksen antamista; ja
(c) Mikäli edustat kansainvälistä tai valtioidenvälistä organisaatiota, jolle on muodostunut
immuniteetti kansallisten oikeusistuinten tuomiovallalta valtioidenvälisen peruskirjan tai
sopimuksen perusteella, kaikki tästä Sopimuksesta tai sen rikkomisesta johtuvat tai siihen liittyen
esille tulevat erimielisyydet ja vaatimukset ratkaistaan välimiesmenettelyssä, jossa noudatetaan
kansainvälisen kauppakamarin sovittelu- ja välimiesmenettelysääntöjä (KKV-säännöt), jotka ovat
voimassa välimiesmenettelyä aloitettaessa. Välimiesmenettelyssä on kolme KKV-sääntöjen
mukaisesti nimitettyä välimiestä, ja menettelyssä käytetään International Bar Associationin (IBA,
kansainvälinen asianajajaliitto) Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration sääntöjä (todistelusäännöt kansainvälisessä välimiesmenettelyssä). Välimiesmenettely tapahtuu
Englannin Lontoossa. Välimiesmenettely tapahtuu englanniksi. 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 solminut tai solmit myöhemmin Xcode- ja Apple SDKs -sopimuksen, tämä
Apple Developer Program License Agreement -sopimus on voimassa, jos molempien välillä on
ristiriitaisuuksia samasta aiheesta; edellyttäen kuitenkin, että tämän Apple Developer Program
License Agreement -sopimuksen tarkoituksena ei ole estää Sinua käyttämästä sinulle Xcode- ja
Apple SDKs -sopimuksessa myönnettyjä oikeuksia niissä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Jos olet
tehnyt tai teet myöhemmin Swift Playgrounds -sopimuksen, tämä Apple Developer Program ohjelman lisenssisopimus on voimassa silloin, jos näiden kahden samaan aiheeseen liittyvän
sopimuksen välillä on ristiriitaisuuksia, edellyttäen kuitenkin, että tämän Apple Developer
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Program -ohjelman lisenssisopimuksen tarkoituksena ei ole estää Sinua harjoittamasta mitään
Swift Playgrounds -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 sähköposti-ilmoituksella). 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)

Applen push-ilmoituspalvelun ja paikallisten ilmoitusten lisäehdot

Seuraavat ehdot ovat Sopimuksen ehtojen lisäksi ja niitä sovelletaan kaikkeen APN:n
(Applen push-ilmoituspalvelun) käyttöön:
1.

APN:n ja paikallisten ilmoitusten käyttö

1.1
Voit käyttää APN:ää vain Apeissasi, Passissasi ja/tai lähettäessäsi Safarin pushilmoituksia niiden sivustosi käyttäjien macOS-työpöydälle, jotka ovat päättäneet saada
ilmoituksia Safarin kautta macOS:ssä. Sinä, Appisi ja/tai Korttisi voivat käyttää APN:ää vain APNohjelmointirajapinnan 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:n appiliittymiä vain push-ilmoitusten
lähettämiseen Apillesi, Passillesi ja/tai niiden sivustosi käyttäjien macOS-työpöydälle, jotka
ovat valinneet ilmoitusten vastaanottamisen Safarin kautta macOS:ssä, kuten Sopimus, APNdokumentaatio ja kaikki sovellettavat lait ja määräykset (mukaan lukien kaikki
immateriaalioikeudet) nimenomaisesti sallivat. Suostut lisäksi siihen, että Sinun
on ilmoitettava Applelle APN:n käytöstä osana Appisi lähetysprosessia.
1.3
Ymmärrät, että ennen kuin lähetät käyttäjälle mitään push-ilmoituksia APN:n kautta,
käyttäjän on suostuttava tällaisten ilmoitusten vastaanottamiseen. Suostut olemaan poistamatta
käytöstä, ohittamatta tai muuten häiritsemättä mitään Applen toteuttamia suostumuspaneeleja
tai Apple-järjestelmän 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
loppukäyttäjille 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, Appiin liittyvän asiaankuuluvan tiedon
toimittaminen).
2.2
Et saa käyttää APN:ää tai paikallisia ilmoituksia mihinkään mainontaan,
tuotemarkkinointiin tai suoramarkkinointiin (esimerkiksi myyntiin tai ristimyyntiin), mukaan lukien
rajoituksetta viestien lähettäminen mainostamaan Appisi käyttöä tai mainostamaan uusien
ominaisuuksien tai versioiden saatavuutta. Edellä esitetystä huolimatta voit käyttää APN:ää tai
Paikallisia ilmoituksia myynninedistämistarkoituksiin Korttisi yhteydessä, kunhan tällainen
käyttö liittyy suoraan Korttiin, esim. myymäläkuponki voidaan lähettää Korttiisi Walletissa.
2.3
Et saa käyttää liikaa APN:n koko verkkokapasiteettia tai kaistanleveyttä tai kuormittaa
kohtuuttomasti iOS-tuotetta, Apple Watchia, macOS:ää tai käyttäjää liiallisilla Push-ilmoituksilla
tai paikallisilla ilmoituksilla, kuten Apple voi kohtuudella päättää. Lisäksi sitoudut olemaan
vahingoittamatta tai häiritsemättä Applen verkkoja tai palvelimia tai muita kolmannen osapuolen
palvelimia tai verkkoja, jotka on liitetty APN:ään, tai olemaan muuten häiritsemättä muiden
kehittäjien APN:n käyttöä.
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2.4
Et saa käyttää APN:ää tai paikallisia ilmoituksia lähettämään materiaalia, joka sisältää
minkäänlaista säädytöntä, pornografista tai loukkaavaa sisältöä tai minkäänlaista materiaalia
(tekstiä, grafiikkaa, kuvia, valokuvia tai ääniä) tai muuta sisältöä tai materiaalia, jota Apin,
Passin tai Sivuston käyttäjä voi pitää valitettavana Applen kohtuullisella päätöksellä.
2.5
Et saa lähettää, tallentaa tai muuten asettaa saataville mitään viruksia tai muuta
tietokonekoodia sisältäviä materiaaleja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa, häiritä
tai rajoittaa APN:n tai iOS-tuotteen, Apple Watchin tai macOS:n normaalia toimintaa, ja suostut
olemaan poistamatta käytöstä, väärentämästä, hakkeroimasta tai muuten puuttumasta mihinkään
APN:ään sisällytettyihin tai käyttämiin tietoturva-, digitaalisen allekirjoitus-, tarkistus- tai
todennusmekanismeihin tai antamatta muille mahdollisuuden tehdä niin.
3.

Lisäehdot verkkosivuston Push-tunnuksille

3.1
Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ymmärrät ja hyväksyt, että Safari Push ilmoitukset, jotka lähetät verkkosivustosi push-tunnuksella, on lähetettävä omalla nimelläsi,
tavaramerkilläsi tai tuotemerkilläsi (esimerkiksi käyttäjän tulisi tietää, että viestintä tulee
sivustoltasi) ja siinä on oltava kuvake, tavaramerkki, logo tai muu tunniste sivustollesi. Suostut
olemaan väärentämättä toista Sivustoa tai tahoa esiintymään toisena Sivustona tai tahona tai
johtamasta muuten käyttäjiä harhaan Safarin Push-ilmoituksen lähettäjän suhteen. Siltä osin kuin
viittaat kolmannen osapuolen tavaramerkkiin tai tuotemerkkiin Safari Push -ilmoituksessasi,
vakuutat ja takaat, että sinulla on tarvittavat oikeudet.
3.2
Ottamalla APN:n käyttöön ja lähettämällä Safari Push -ilmoitukset sivustollesi tämän
sopimuksen sallimalla tavalla annat täten Applelle mahdollisuuden käyttää (i) Safari Push ilmoitusten näyttökuvia macOS:ssä, ja (ii) tällaisiin ilmoituksiin liittyviä tavaramerkkejä ja logoja
myynninedistämistä varten Applen markkinointimateriaalissa. Sallit myös Applen käyttää
markkinointimateriaaleissa kuvia ja muuta materiaalia, jonka voit toimittaa Applelle Applen
kohtuullisesta pyynnöstä.
4.
Toimitus APN:n tai paikallisten ilmoitusten kautta. Ymmärrät ja hyväksyt, että
voidakseen tarjota APN:n ja asettaa Push-ilmoituksesi saataville iOS-tuotteissa, Apple Watchissa
tai macOS:ssä, Apple voi lähettää Push-ilmoituksesi useissa julkisissa verkoissa, eri medioissa ja
muokata tai muuttaa Push-ilmoituksiasi noudattamaan teknisiä ja muita verkkoon tai laitteisiin
liittämistä koskevia vaatimuksia. 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 olemaan
välittämättä yksityishenkilölle kuuluvia arkaluonteisia henkilökohtaisia tai luottamuksellisia tietoja
(esimerkiksi henkilötunnusta, rahoitustiliä tai tapahtumia tai muita tietoja, joiden turvallista
lähetystä henkilö voi kohtuullisesti odottaa) 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 APN-ohjelmointirajapintoja.
Ymmärrät, että tällaiset muutokset saattavat vaatia Sinua muuttamaan tai päivittämään Appejasi,
Korttejasi tai Sivustojasi 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.
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5.2
APN ei ole saatavilla kaikilla kielillä tai kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, 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 Appisi, Passisi tai Sivustosi kanssa käytettäväksi, eikä se
tarjoa APN:ää suoraan kenellekään käyttäjälle. Hyväksyt, että kaikkien Push-ilmoitusten lähettäjä
Appisi, Passisi tai Sivustosi käyttäjälle olet Sinä ei Apple, ja olet yksin vastuussa kaikista niihin
siirretyistä tiedoista tai sisällöstä ja mistä tahansa tällaisesta APN:n käytöstä. Lisäksi tunnustat
ja hyväksyt, että kaikki Paikalliset ilmoitukset lähetät sinä, ei Apple, Appisi käyttäjälle ja Sinä
olet yksin vastuussa kaikista sillä siirretyistä tiedoista tai sisällöstä.
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)

Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan lisäehdot
Seuraavat ehdot ovat Sopimuksen ehtojen lisäksi, ja niitä sovelletaan Apin sisäisen ostoohjelmointirajapinnan kaikkeen käyttöön:
1.

Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan käyttö

1.1
Voit käyttää Apin sisäistä ostoappiliittymää vain, jotta käyttäjät voivat käyttää tai
vastaanottaa sisältöä, toimintoja tai palveluita, jotka asetat käytettäväksi Apissasi (esimerkiksi
digitaaliset kirjat, lisäpelitasot, pääsy opastavaan karttapalveluun). Et saa käyttää Apin sisäistä
osto-ohjelmointirajapintaa tarjoamaan tuotteita tai palveluita, joita käytetään Appisi ulkopuolella.
1.2
Sinun on toimitettava Applelle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi kaikki sisältö, toiminnot
tai palvelut, jotka aiot tarjota Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla Sopimuksen Osan 6
(Hakemusten jättäminen ja valinta) ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Kaikkien lähetysten
yhteydessä Sinun on annettava nimi, tekstikuvaus, hinta, yksilöllinen tunnistenumero ja muut Applen
kohtuudella pyytämät tiedot (yhdessä ”Lähetyskuvaus”). Apple pidättää oikeuden tarkistaa
Lähetyskuvauksessa kuvatun todellisen sisällön, toiminnallisuuden tai palvelun milloin tahansa,
mukaan lukien rajoituksetta lähetysprosessissa ja sen jälkeen, kun Apple on hyväksynyt
Lähetyskuvauksen. Jos haluat tarjota apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan kautta lisäsisältöä,
toiminnallisuutta tai palveluja, joita ei ole kuvattu Lähetyskuvauksessasi, Sinun on ensin lähetettävä
uusi tai päivitetty Lähetyskuvaus Applen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen tällaisten
tuotteiden asettamista saataville Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla. Apple pidättää
oikeuden peruuttaa aiemmin hyväksytyn sisällön, toiminnallisuuden tai palveluiden hyväksynnän, ja
suostut lopettamaan tällaisen sisällön, toimintojen tai palveluiden asettamisen käytettäväksi Apissasi.
1.3
Kaikkiin Apin sisäisten ostojen appiliittymän kautta tarjottuun sisältöön, toimintoihin ja
palveluihin sovelletaan Appeja koskevia ohjelmavaatimuksia, ja kun tällainen sisältö, palvelut tai
toiminnot lisätään Lisensoituun appiin, niitä pidetään osana Lisensoitua appia ja niillä on kaikki
samat velvollisuudet ja vaatimukset. Selvyyden vuoksi näppäimistölaajennustoimintoja tarjoavat
Apit eivät saa käyttää Apin sisäistä osto-ohjelmointirajapintaa itse näppäimistölaajennuksessa;
ne voivat kuitenkin jatkaa Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan käyttöä Apin erillisillä alueilla.
2.

Lisärajoitukset

2.1
Et saa käyttää Apin sisäistä ostoappiliittymää, jotta käyttäjä voi määrittää
ennakkomaksutilin, jota käytetään myöhempiin sisältö-, toiminnallisuus- tai palveluhankintoihin,
tai muuten luoda saldoja tai hyvityksiä, jotka käyttäjät voivat lunastaa tai käytä ostosten
tekemiseen myöhemmin.
2.2
Et voi sallia käyttäjien ostaa minkäänlaista valuuttaa Apin sisäisen ostoappiliittymän
kautta, mukaan lukien muun muassa valuutanvaihto, lahjat, lunastaminen, siirto, kaupankäynti tai
käyttö minkään Apin ulkopuolisen asian ostamiseen tai hankkimiseen. ”Valuutalla” tarkoitetaan
kaikenlaista valuuttaa, pisteitä, hyvityksiä, resursseja, sisältöä tai muita kohteita tai yksiköitä,
jotka yksilö- tai yhteisöryhmä on tunnustanut edustavan tiettyä arvoa ja joka voidaan siirtää tai
levittää vaihtovälineeksi.
2.3
Sisältöä ja palveluja voidaan tarjota Apin sisäisten ostojen appiliittymän kautta tilauksen
perusteella (esimerkiksi sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset). Muu kuin erityinen hyväksytty
vuokraussisältö, kuten elokuvat, televisio-ohjelmat, musiikki, kirjat, sisällön, palvelujen tai toimintojen
vuokraukset Apin sisäisen oston ohjelmointirajapinnan kautta, ei ole sallittua (esim. tietyn sisällön
käyttö voi olla rajoitettu ennalta määritettyyn, rajoitettuun ajanjaksoon).
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2.4
Et saa käyttää Apin sisäistä ostoappiliittymää ohjelmistopäivitysten lähettämiseen
Appiisi tai muuten lisätä muita suoritettavia koodeja Appiisi. Apin sisäisen ostoksen kohteen on
joko oltava jo Apissasi odottamassa lukituksen avaamista, se on lähetettävä Appiisi Apin sisäisen
osto-ohjelmointirajapinnan tapahtuman jälkeen tai ladattava Appiisi vain datana tällaisen
tapahtuman suorittamisen jälkeen.
2.5
Et saa käyttää Apin sisäistä ostoappiliittymää esimerkiksi sellaisten esineiden
toimittamiseen, jotka sisältävät minkäänlaista sisältöä tai materiaalia (tekstiä, grafiikkaa, kuvia,
valokuvia tai ääniä), joita Applen kohtuullisen arvion mukaan voidaan pitää haitallisena tai
sopimattomana, materiaaleja, joita voidaan pitää säädyttöminä, pornografisina tai loukkaavina.
2.6
Lukuun ottamatta sisältöä, jota käyttäjä kuluttaa tai käyttää Apissasi (esimerkiksi
virtuaalitarvikkeet, kuten rakennusmateriaalit) (”Kulutustarvikkeet”), kaikki muu sisältö,
toiminnot, palvelut tai tilaukset, jotka toimitetaan Apin sisäisen oston appiliittymällä (esimerkiksi
pelin miekka) (”Ei-kulutustarvike”) on asetettava käyttäjien saataville samojen käyttösääntöjen
mukaisesti kuin Lisensoiduissa apeissa (esimerkiksi minkä tahansa tällaisen sisällön, palveluiden
tai toiminnallisuuden on oltava kaikkien käyttäjän tiliin liitettyjen laitteiden käytettävissä). Olet
vastuussa Kulutustarvikkeiden tunnistamisesta Applelle ja sen kertomisesta käyttäjille, että
Kulutustarvikkeita ei voi käyttää muilla laitteilla.
3.

Sinun vastuusi

3.1
Jokaisesta Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla onnistuneesti suoritetusta
tapahtumasta Apple toimittaa sinulle tapahtumakuitin. Sinun vastuullasi on tarkistaa tällaisen
kuitin pätevyys ennen minkään sisällön, toiminnallisuuden tai palvelun toimittamista käyttäjälle,
eikä Apple ole vastuussa siitä, että et ole varmistanut, että tällainen tapahtumakuitti on tullut
Applelta.
3.2
Ellei Apple toimita sinulle käyttöliittymäelementtejä, olet vastuussa sen käyttöliittymän
kehittämisestä, jota Appisi näyttää käyttäjille Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan kautta
tehdyistä tilauksista. Suostut olemaan väittämättä väärin, harhaanjohtamatta tai osallistumatta
epäreiluihin tai harhaanjohtaviin toimiin tai käytäntöihin, jotka koskevat tuotteiden
myynninedistämistä ja myyntiä Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla, mukaan lukien
rajoituksetta Lisensoiduissa appitiedoissa ja missään App Store Connectin kautta lähettämissäsi
metatiedoissa. Suostut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien
niiden lainkäyttöalueiden sovellettavat lait ja säännökset, joissa asetat saataville sisältöä,
toimintoja, palveluita tai tilauksia Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla, mukaan lukien
rajoituksetta kuluttajalait ja vientisäännökset.
3.3
Apple voi tarjota muille Ei-kulutustarvikkeille isännöintipalveluja, jotka haluat tarjota
käyttäjillesi Apin sisäisen ostoappiliittymän avulla. Vaikka Apple isännöisi tällaisia Eikulutustarvikkeita puolestasi, olet vastuussa Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan kautta
tilattujen tuotteiden toimittamisesta oikeaan aikaan (eli heti sen jälkeen, kun Apple on antanut
tapahtumakuitin, paitsi tapauksissa, joissa olet ilmoittanut käyttäjälle, että tuote asetetaan
saataville myöhemmin) ja kaikkien siihen liittyvien lakien, mukaan lukien rajoituksetta tilattujen
tuotteiden peruuttamiseen tai toimittamiseen liittyvät lait, säännöt ja määräykset. Olet vastuussa
oman tietorekisterisi ylläpitämisestä kaikista tällaisista tapahtumista.
3.4
Et myönnä hyvityksiä Appisi käyttäjille ja hyväksyt, että Apple voi myöntää hyvityksiä
käyttäjille Luettelon 2 ehtojen mukaisesti.
3.5
Voit toimittaa Applelle, sen tytäryhtiöille ja edustajille käyttäjien kulutustietoja Apistasi
palautusprosessista ja ostoriitaprosessista tiedottamiseksi ja sen parantamiseksi. Sinun on ilmoitettava
käyttäjälle ja/tai hankittava suostumus käyttäjältä Dokumentaation ja sovellettavien lakien mukaisesti.
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4.

Applen palvelut

4.1
Apple voi ajoittain tarjota lisäpalveluita ja toimintoja, jotka liittyvät Apin sisäisen
ostoappiliittymän tapahtumiin. Apple ei takaa, että Apin sisäinen osto-ohjelmointirajapinta tai
muut palvelut ovat edelleen saatavillasi tai että ne täyttävät vaatimuksesi, ovat
keskeytymättömiä, ajankohtaisia, suojattuja tai virheettömiä, että kaikki Apin sisäisten ostojen
ohjelmointirajapinnasta tai Palveluista saamasi tiedot ovat tarkkoja tai luotettavia tai että viat
korjataan.
4.2
Ymmärrät, että Sinulla ei ole lupaa käyttää Apin sisäistä ostoappiliittymää Sopimuksen
voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen jälkeen.
5.
Hyväksyntäsi. Tiedostat ja hyväksyt, että:
Apple voi milloin tahansa ja aika ajoin, ilman ennakkoilmoitusta Sinulle (a) muokata Apin sisäistä
osto-ohjelmointirajapintaa, mukaan lukien ominaisuuksien tai toimintojen muuttaminen tai
poistaminen, tai (b) muokata Apin sisäisen oston ohjelmointirajapintaa, hylätä sen tai julkaista sen
uudelleen. Ymmärrät, että tällaiset muutokset saattavat vaatia Sinua muuttamaan tai
päivittämään Appejasi omalla kustannuksellasi, jotta voit jatkaa Apin sisäisen ostoohjelmointirajapinnan käyttöä. Applella ei ole nimenomaista tai epäsuoraa velvollisuutta tarjota tai
jatkaa Appien sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan tai siihen liittyvien palvelujen tarjoamista tai se
voi keskeyttää tai lopettaa sen kokonaan tai osittain milloin tahansa. Apple ei ole vastuussa
mistään menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka sinulle tai muille osapuolille
aiheutuvat Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan tai siihen liittyvien palveluiden
keskeyttämisestä, lopettamisesta tai muokkaamisesta. Apple ei anna Sinulle mitään takuita Apin
sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan tai muiden sellaisten palveluiden saatavuudesta tai
käyttöajasta, joita Apple voi tarjota sinulle sen yhteydessä, eikä Apple ole velvollinen tarjoamaan
mitään siihen liittyvää ylläpitoa, teknistä tai muuta tukea. Apple tarjoaa Apin sisäisen ostoohjelmointirajapinnan Apillesi käytettäväksi ja saattaa tarjota Sinulle palveluja sen yhteydessä
(esimerkiksi Ei-kulutustarvikkeiden isännöintipalvelut). Apple ei ole vastuussa sellaisen sisällön,
toimintojen, palveluiden tai tilausten toimittamisesta tai avaamisesta, jotka käyttäjä tilaa Apin
sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla. Tunnustat ja hyväksyt, että sinä, ei Apple, asetat
tällaiset tuotteet Appisi käyttäjien saataville ja olet yksin vastuussa tällaisista tuotteista, jotka on
tilattu Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla, ja kaikesta tällaisesta apin sisäisen ostoohjelmointirajapinnan käytöstä apissasi tai siihen liittyvien palvelujen käytöstä.
6.
Digitaalisten varmenteiden käyttö Appien sisäisiin ostoihin. Kun käyttäjä suorittaa
tapahtuman Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla Apissasi, Apple toimittaa Sinulle
tapahtumakuitin, joka on allekirjoitettu Apple-varmenteella. Sinun vastuullasi on varmistaa,
että Apple on myöntänyt tällaisen varmenteen ja kuitin asiakirjoissa esitetyllä tavalla. Olet
yksin vastuussa päätöksestäsi luottaa tällaisiin todistuksiin ja kuitteihin. KÄYTTÖ TAI
LUOTTAMUKSESI NÄIHIN TODISTUKSIIN JA KUITTEIHIN APIN SISÄISEN OSTOAPPILIITTYMÄN
HANKINNAN YHTEYDESSÄ TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI. APPLE EI ANNA NÄILLE
APPLEN VARMENTEILLE TAI KUITEILLE MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA
TAKUITA TAI ESITYKSIÄ KELVOLLISUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI SOPIVUUDESTA
MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TARKKUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA,
TURVALLISUUDESTA TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA.
Suostut siihen, että käytät tällaisia kuitteja ja varmenteita vain Dokumentaation mukaisesti ja ettet
häiritse tai peukaloi tällaisten digitaalisten varmenteiden tai kuittien normaalia toimintaa, mukaan
lukien muun muassa väärentäminen tai muu väärinkäyttö.
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7.
Lisävastuuta koskeva vastuuvapauslauseke. APPLE EI OLE VASTUUSSA
VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT APIN SISÄISEN OSTOAPPILIITTYMÄN
KÄYTÖSTÄ JA MISTÄÄN PALVELUISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA (I) MISTÄÄN
VOITON MENETYKSESTÄ (SUORAAN TAI VÄLILLISESTI), MISTÄÄN LIIKEARVON TAI
YRITYKSEN MAINEEN MENETYKSESTÄ, KAIKESTA MENETETYISTÄ TIEDOISTA TAI MUISTA
AINEETTOMISTA TAPPIOISTA, (II) MISTÄÄN MUUTOKSESTA, JONKA APPLE VOI TEHDÄ APIN
SISÄISELLE OSTOAPPILIITTYMÄLLE TAI MILLE TAHANSA PALVELULLE, TAI APIN SISÄISEN
OSTOAPPILIITTYMÄN TAI MINKÄÄN PALVELUN (TAI MINKÄÄN PALVELUJEN OMINAISUUDEN)
VÄLIAIKAISESTA TAI PYSYVÄSTÄ KESKEYTTÄMISESTÄ TAI (III) APIN SISÄISEN
OSTOAPPILIITTYMÄN TAI PALVELUIDEN KAUTTA LÄHETETTYJEN TIETOJEN
ANTAMATTOMUUDESTA. Sinun vastuullasi on ylläpitää asianmukaista vaihtoehtoista
varmuuskopiota kaikista tiedoistasi, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Ei-kulutustarvikkeet,
jotka voit toimittaa Applen isännöintipalveluihin.
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Liite 3

(Sopimukseen)

Game Centerin lisäehdot
Seuraavat ehdot ovat Sopimuksen ehtojen lisäksi, ja niitä sovelletaan Apin Game Center palvelun kaikkeen käyttöön.
1.

Game Center -palvelun käyttö

1.1
Sinä ja Appisi ette saa muodostaa yhteyttä tai käyttää Game Center -palvelua millään
tavalla, jota Apple ei ole nimenomaisesti valtuuttanut. Suostut käyttämään Game Center palvelua vain tämän Sopimuksen (mukaan lukien tämä Liite 3), Game Center -dokumentaation
ja kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti. Ymmärrät, että Sinä tai Appisi ette saa käyttää Game
Center -palvelua Sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen.
1.2
Apple voi toimittaa sinulle yksilöllisen tunnisteen, joka liittyy käyttäjän tunnukseen
osana Game Center -palvelua (”Pelaajatunnus”). Suostut olemaan näyttämättä Pelaajatunnusta
käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle ja sitoudut käyttämään Pelaajatunnusta vain käyttäjien
erottamiseen Game Centerin käytön yhteydessä. Suostut olemaan selvittämättä, jäljittämättä,
liittämättä, yhdistämättä, louhimatta, keräämättä tai muuten käyttämättä Pelaajatunnusta,
aliaksia tai muuta Game Center -palvelun tarjoamaa tietoa paitsi tässä nimenomaisesti sallitussa
laajuudessa. Et esimerkiksi yritä määrittää käyttäjän todellista henkilöllisyyttä.
1.3
Käytät vain Game Center -palvelun tarjoamia tietoja Appien palveluiden ja toimintojen
tarjoamiseen tarpeen mukaan. Et esimerkiksi isännöi tai vie tällaisia tietoja kolmannen osapuolen
palveluihin. Lisäksi suostut olemaan siirtämättä tai kopioimatta mitään Game Center -palvelun
kautta saatuja käyttäjätietoja tai tietoja (joko erikseen tai kokonaisuutena) kolmannelle
osapuolelle paitsi silloin, kun se on tarpeen Appiesi palveluiden ja toiminnallisuuden
tarjoamiseksi, ja sitten vain nimenomaisen käyttäjän suostumuksen kanssa ja vain,
ellei sitä ole tällä Sopimuksella muuten kielletty.
1.4
Et yritä hankkia (tai antaa muiden saada) luvatonta pääsyä Game Center -palveluun
(tai mihin tahansa sen osaan) millään tavalla, mukaan lukien muun muassa tietojen hankkiminen
Game Center -palvelusta millä tahansa tavalla, jota Apple ei ole nimenomaisesti sallinut. Et
esimerkiksi saa käyttää pakettien tutkimista sieppaamaan mitään viestintäkäytäntöjä Game
Centeriin liitetyistä järjestelmistä tai verkoista, kaapata tietoja tai käyttäjätietoja Game Centeristä
tai käyttää kolmansien osapuolien ohjelmistoa keräämään tietoja pelaajista, pelitiedoista, tileistä
tai palvelun käyttötavoista Game Centerin kautta.
2.

Lisärajoitukset

2.1
Suostut olemaan vahingoittamatta tai häiritsemättä Applen verkkoja tai palvelimia
tai muita kolmannen osapuolen palvelimia tai Game Center -palveluun liitettyjä verkkoja tai
häiritsemättä muuten muiden kehittäjien tai Käyttäjien käyttöä Game Centerissä. Suostut siihen,
että pois lukien testaus- ja kehitystarkoitus, et luo vääriä tilejä Game Center -palvelun avulla tai
käytä muuten Game Center -palvelua vääristelemään tietoja Sinusta tai Apistasi tavalla, joka
häiritsisi käyttäjiä, käyttäjien Game Center -palvelun käyttöä, esimerkiksi tuottamalla liian
korkeita pisteitä huijauskoodien avulla tai väärentämällä Appisi käyttäjätilien määrää.
2.2
Et luo, avusta tai ota käyttöön mitään Game Centerin häiriöitä, kuten
palvelunestohyökkäyksen, automatisoidun prosessin tai palvelun, kuten hämähäkin,
komentosarjan tai botin, avulla tai hyödyntämällä mitä tahansa vikaa Game Center -palvelussa
tai Apple-ohjelmistossa. Suostut olemaan tutkimatta, testaamatta tai etsimättä haavoittuvuuksia
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Game Center -palvelussa. Suostut lisäksi olemaan poistamatta käytöstä, väärentämättä,
hakkeroimatta, heikentämättä tai muuten häiritsemättä mitään tietosuoja-, turvallisuus-,
tarkistus- tai todennusmekanismeja, jotka on sisällytetty Game Center -palveluun tai joita
se käyttää, tai antamatta muiden tehdä niin.
2.3
Et lähetä, tallenna tai aseta muutoin saataville materiaalia, joka sisältää viruksia tai
muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa, häiritä tai rajoittaa
Game Centerin tai iOS-tuotteen normaalia toimintaa.
2.4
Suostut olemaan käyttämättä mitään Game Center -palvelun osaa ei-toivottujen tai
sopimattomien viestien lähettämiseen käyttäjille tai Game Center -käyttäjien salametsästykseen,
tietojenkalasteluun tai roskapostin lähettämiseen. Et ohjaa (tai yritä uudelleenreitittää) Game
Center -käyttäjiä toiseen palveluun käyttämällä mitä tahansa tietoja, joita saat Game Center palvelun avulla.
2.5
Et saa periä käyttäjiltä mitään maksuja Game Center -palvelun käytöstä tai siinä
annetuista tiedoista.
2.6
Siltä osin kuin Apple sallii sinun hallita tiettyjä Game Center -ominaisuuksia ja toimintoja
Apillesi App Store Connectin kautta (esimerkiksi kyky estää vilpilliset käyttäjät tai poistaa
epäilyttävät tulostaulukon tulokset Appisi tulostaulusta), suostut käyttämään tällaisia menetelmiä
vain, kun Sinulla on kohtuullinen usko, että tällaiset käyttäjät tai tulokset ovat seurausta
harhaanjohtavasta, petollisesta, sopimattomasta, laittomasta tai epärehellisestä toiminnasta.
3.

Hyväksyntäsi. Tiedostat ja hyväksyt, että:

3.1
Apple voi milloin tahansa ja ajoittain, ilmoittamatta siitä Sinulle etukäteen (a) muokata
Game Centeriä, mukaan lukien muuttamalla tai poistamalla mitä tahansa ominaisuuksia tai
toimintoja, tai (b) muokata, vanhentaa, julkaista uudelleen tai julkaista Game Center -appiliittymiä
tai siihen liittyviä appiliittymiä. Ymmärrät, että tällaiset muutokset saattavat vaatia Sinua
muuttamaan tai päivittämään Appejasi omalla kustannuksellasi. Applella ei ole epäsuoraa tai
suoraa velvoitetta tarjota Game Center -palveluita tai jatkaa niiden tarjoamista ja voi keskeyttää
tai lakkauttaa Game Center -palvelun tai sen osia milloin tahansa. Apple ei ole vastuussa mistään
menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka sinulle tai muille osapuolille aiheutuvat
tällaisesta palvelun keskeyttämisestä tai lopettamisesta tai Game Centerin tai Game Center ohjelmointirajapinnan tällaisesta muokkaamisesta.
3.2
Apple ei anna Sinulle mitään takuita Game Centerin saatavuudesta tai käyttöajasta eikä
ole velvollinen tarjoamaan mitään ylläpitoa, teknistä tai muuta tukea tällaiselle palvelulle. Apple
pidättää oikeuden poistaa Game Centerin lisenssisi milloin tahansa oman harkintansa mukaan.
Apple voi seurata ja kerätä tietoja (mukaan lukien muun muassa tekniset ja diagnostiikkatiedot)
Game Center -palvelun käytöstäsi auttaakseen Applea parantamaan Game Centeriä ja muita
Applen tuotteita tai palveluita ja varmistamaan, että noudatat tätä sopimusta.
4.
Lisävastuuta koskeva vastuuvapauslauseke. APPLE EI OLE VASTUUSSA
VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT GAME CENTERIN TOIMINNAN
KESKEYTYMISESTÄ TAI JÄRJESTELMÄVIOISTA, VERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, AJASTETUSTA
TAI AJASTAMATTOMASTA HUOLLOSTA TAI MUISTA KESKEYTYKSISTÄ.

Ohjelmasopimus
Sivu 62

Liite 4

(Sopimukseen)

iCloudin käyttöä koskevat lisäehdot
Seuraavat ehdot ovat Sopimuksen ehtojen lisäksi, ja ne koskevat iCloud-palvelun käyttöä
ohjelmistokehityksessä ja testauksessa Appisi tai verkko-ohjelmiston yhteydessä.
1.

iCloudin käyttö

1.1
Appisi ja/tai verkko-ohjelmisto voivat käyttää iCloud-palvelua vain, jos Apple
on määrittänyt sinulle oikeuden. Suostut olemaan käyttämättä iCloud-palvelua tai mitään
sen sisältämää sisältöä, dataa tai tietoja muuten kuin Ohjelman osana toimitettujen iCloud
Storage -ohjelmointirajapintojen, CloudKit-ohjelmointirajapintojen tai CloudKit-konsolin kautta.
Suostut olemaan jakamatta oikeuksiasi kolmannelle osapuolelle tai käyttämättä 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-ohjelmisto saa käyttää iCloud-palvelua (esimerkiksi
tallentaa samantyyppisiä tietoja, joita haetaan tai päivitetään Lisensoidussa apissa) vain niin
kauan kuin iCloud-palvelun käyttö tällaisessa verkko-ohjelmistossa on verrattavissa omaan
käyttöösi vastaavassa Lisensoidussa apissa Applen yksinomaisen harkinnan mukaan. 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 et saa käyttää iCloud-palvelua ohjelmistokehitykseen tai testaukseen
Sopimuksen voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen jälkeen; käyttäjät, joille on asennettu Appisi
tai verkko-ohjelmistosi ja joilla on voimassa oleva Apple-käyttäjätili iCloudin käyttöön, voivat kuitenkin
edelleen käyttää käyttäjien luomia asiakirjoja, yksityisiä säilöjä ja tiedostoja, jotka olet päättänyt
tallentaa tällaisille käyttäjille iCloud Storage -appiliittymien tai CloudKit-appiliittymien kautta
sovellettavien iCloud-käyttöehtojen ja näiden ehtojen mukaisesti. Suostut olemaan häiritsemättä
käyttäjän mahdollisuutta käyttää iCloudia (tai käyttäjän omia käyttäjän luomia asiakirjoja, yksityisiä
säilöjä ja tiedostoja) tai häiritsemättä muuten hänen iCloudin käyttöään millään tavalla ja milloinkaan.
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
Appisi saa käyttää iCloud Storage -appiliittymiä vain tärkeiden arvotietojen (esimerkiksi
rahoitusapin osakeluettelon, apin asetukset) tallentamiseen ja hakemiseen Apeillesi ja verkkoohjelmistoillesi sekä mahdollistamiseksi käyttäjät voivat käyttää käyttäjien luomia asiakirjoja ja
tiedostoja iCloud-palvelun kautta. Appisi tai verkko-ohjelmistoappisi saa käyttää CloudKitohjelmointirajapintoja tallentamaan, noutamaan ja kyselemään jäsenneltyjä tietoja, jotka valitset
julkisiin tai yksityisiin säilöihin iCloud-ohjeiden mukaisesti. Suostut olemaan tallentamatta
tietoisesti sellaista sisältöä tai materiaaleja iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen tai CloudKitohjelmointirajapintojen kautta, jotka saattaisivat Appisi rikkomaan iCloud-käyttöehtoja tai Appisi
ohjelmavaatimuksia (Appisi ei esimerkiksi saa tallentaa laitonta tai loukkaavaa materiaalia).
1.4
Voit sallia käyttäjän pääsyn käyttäjien luomiin asiakirjoihin ja tiedostoihin iCloudista
Appien ja verkko-ohjelmiston avulla. Et kuitenkaan saa jakaa Appisi avainarvotietoja muiden
Appien tai verkko-ohjelmiston kanssa, ellet jaa tällaisia 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 Appeihisi
tallentamaan sisältöön ja materiaaleihin iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen tai CloudKitohjelmointirajapintojen avulla (esimerkiksi käyttäjien luomat asiakirjat, käyttäjäviestit julkisissa
säilöissä), hyväksyt, että olet vastuussa tällaisten vaatimusten asianmukaisesta käsittelystä ja
nopeasta käsittelystä, mukaan lukien muun muassa Digital Millennium Copyright Actin (DMCA)
mukaisesti lähetettyjen ilmoitusten noudattaminen.
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 associaten” siten kuin kyseinen termi on määritetty
säädöksessä 45 C.F.R. § 160.103. Sitoudut olemaan yksin vastuussa sellaisten 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 loppukäyttäjillesi. 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 iCloudkäyttöäsi, ja Sinä tai Käyttäjäsi ette ehkä voi käyttää tai hakea tietoja iCloudista tänä aikana.
2.2
Et saa periä käyttäjiltä maksuja iCloud-palvelun käytöstä tai käytöstä Appien tai verkkoohjelmiston kautta, ja sitoudut olemaan myymättä iCloud-palvelun lisenssiä millään muulla
tavalla, mukaan lukien muun muassa palvelun minkä tahansa osan jälleenmyynti. Käytät iCloudpalvelua Apissasi tai verkko-ohjelmistossasi vain tarjotaksesi tallennustilaa käyttäjälle, jolla on
voimassa oleva iCloud-käyttäjätili Applella, ja käytettäväksi vain kyseisen käyttäjätilin ehtojen
mukaisesti, paitsi että saat käyttää CloudKit-ohjelmointirajapintoja tietojen tallentamiseen julkisiin
säilöihin käyttäjien pääsyä varten riippumatta siitä, onko tällaisilla käyttäjillä iCloud-tilejä. 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 loppukäyttäjälle.
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3.

Hyväksyntäsi

Tiedostat ja hyväksyt, että:
3.1
Apple voi milloin tahansa, ilmoitettuaan asiasta Sinulle tai ilman ennakkoilmoitusta (a)
muokata iCloud Storage -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 Appejasi tai verkko-ohjelmistoja 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 tai kaikilla alueilla, eikä
Apple väitä, että iCloud-palvelu olisi tarkoituksenmukainen tai käytettävissä missään tietyssä
sijainnissa. Siinä määrin kuin annat pääsyn iCloud-palveluun Apeissasi tai verkko-ohjelmistossa
iCloud Storage -ohjelmointirajapintojen tai CloudKit-ohjelmointirajapintojen kautta (esimerkiksi
tietojen tallentamiseksi julkiseen tai yksityiseen säilöön), teet niin omasta aloitteestasi ja olet
vastuussa 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
iCloud-palvelulle. Apple ei ole vastuussa kuluista, investoinneista tai sitoumuksista, jotka
olet tehnyt iCloud-palvelun yhteydessä, tai iCloud-palvelun käytöstä tai pääsystä siihen.
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 muuttaa rajoituksia, jotka koskevat Appien tai verkko-ohjelmiston iCloudpalvelun kautta lähettämiä tai vastaanottamia tapahtumia, tai resursseja tai kapasiteettia, joita
tapahtumat saavat käyttää milloin tahansa Applen 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
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lakisääteiseen velvoitteen kautta). Applella ei ole oikeutta, omistusoikeutta tai osakkuutta
Henkilötietoihin, jotka ovat peräisin iCloud-palvelun 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 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.

Ohjelmasopimus
Sivu 66

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 5

(Sopimukseen)

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

Korttityypin tunnuksen käyttö ja rajoitukset

2.

Kortin jakelu; Markkinointiluvat

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 Pass Type ID -tunnustasi kolmansille
osapuolille (lukuun ottamatta Palveluntarjoajaa ja vain tässä sallittua rajoitettua määrää),
etkä käytä Pass Type ID -tunnustasi allekirjoittamaan kolmannen osapuolen passia.

2.1
Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti voit jakaa Kortteja käyttäjille verkon,
sähköpostin tai Apin kautta. 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 Korttisi tällä tavalla vakuutat ja takaat Applelle, että Korttisi noudattavat
voimassa olevaa Dokumentointia ja Ohjelmavaatimuksia sekä tämän Liitteen 5 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 loppukäyttäjät 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.
2.4
Jakamalla Korttisi tämän Sopimuksen sallimalla tavalla annat täten Applelle
mahdollisuuden käyttää (i) näyttökuvia Kortistasi; (ii) Korttiin liittyviä tavaramerkkejä ja logoja ja
(iii) markkinointimateriaalien ja lahjakorttien myynninedistämistarkoituksessa annettavia tietoja,
lukuun ottamatta niitä osia, joita Sinulla ei ole oikeutta käyttää markkinointitarkoituksiin ja jotka
tunnistat kirjallisesti Applelle. Annat myös Applelle oikeuden käyttää kuvia ja muuta materiaalia,
jonka toimitat Applelle Applen kohtuullisesta pyynnöstä markkinointitarkoituksiin
markkinointimateriaaleissa ja lahjakorteissa.
3.

Kortin lisävaatimukset

3.1
Apple voi toimittaa sinulle malleja, joita voit käyttää Korttien luomiseen, ja suostut
valitsemaan käyttötarkoitukseesi tarvittavan mallin (esim. et käytä tarkastuskortin mallia
elokuvalipun luomiseen).
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3.2
Kortit voivat toimia ja näkyä vain Walletissa, joka on Applen määrittämä Korttien
säilytysalue, Walletin kautta yhteensopivan Apple-merkkituotteen lukitusnäytöllä
Dokumentaation mukaisesti.
3.3.
Vaikka Sopimuksen Osassa 3.3.9 olisi toisin sanottu, käyttäjän etukäteen antamalla
suostumuksella, Sinä ja Passisi voitte jakaa käyttäjä- ja/tai laitetietoja Appisi kanssa niin kauan
kuin tällaisen jakamisen tarkoituksena on tarjota palvelua tai toimintoa, jolla on välitön merkitys
Passin käyttöön ja/tai Apin tai mainonnan näyttämiseen Sopimuksen Osan 3.3.12 mukaisesti.
3.4
Jos haluat käyttää NFC-tekniikkaa Passisi kanssa, voit pyytää kehittäjän
verkkoportaalista Apple-varmenteen NFC:n käyttöön Passilla. Apple tarkistaa pyyntösi ja saattaa
antaa sinulle erillisen sopimuksen tällaisen Apple-varmenteen käytöstä. Apple pidättää oikeuden
olla toimittamatta sinulle tällaista Apple-varmennetta.
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 Passiisi sen jälkeen, kun olet
lähettänyt sen Applelle, sitoudut ilmoittamaan asiasta Applelle ja lähettämään Passisi Applen
pyynnöstä uudelleen, ennen kuin muokattua Passia jaetaan käyttäjillesi. Apple pidättää oikeuden
peruuttaa Pass Type ID -tunnuksesi ja hylätä Passisi jakamisen käyttäjille mistä tahansa syystä
ja milloin tahansa oman harkintansa mukaan, vaikka Passisi täyttäisi Dokumentaation
ja Ohjelmavaatimukset ja tämän Liitteen 5 ehdot, ja siinä tapauksessa hyväksyt,
että et saa jakaa tällaista Passia 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
LOPPUKÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET, JOTKA AIHEUTUVAT EDELLÄ MAINITUSTA KÄYTÖSTÄ.
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Liite 6

(Sopimukseen)

Lisäehdot Apple Kartat -palvelun käyttöön
Seuraavat ehdot ovat Sopimuksen ehtojen lisäksi, ja ne koskevat kaikkea Apple Kartat -palvelun
käyttöä Apissasi, verkkosivustollasi tai verkkoapissasi.
1.

Kartat-palvelun käyttö

1.1
Appisi voi käyttää Apple Kartat -palvelua vain MapKit-ohjelmointirajapinnan, Apple
Karttojen palvelinohjelmointirajapinnan tai MapKit JS:n kautta, ja verkkosivustosi tai verkkoappisi
voi käyttää Apple Kartat -palvelua vain MapKit JS:n tai Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapinnan
kautta. Suostut olemaan käyttämättä Apple Kartat -palvelua tai Karttatietoja muuten kuin MapKitohjelmointirajapinnan, Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapinnan tai MapKit JS:n kautta, soveltuvin
osin, ja suostut siihen, että Apple Kartat -palvelun käyttösi Apeissasi, verkkosivustoissasi tai
verkkoapeissasi on noudatettava Ohjelman vaatimuksia.
1.2
Käytät Apple Kartat -palvelua ja karttatietoja vain tarpeen mukaan palvelujen ja toimintojen
tarjoamiseksi Apillesi, verkkosivustollesi tai verkkoapillesi. Suostut käyttämään Apple Kartat -palvelua,
MapKit-ohjelmointirajapintaa, Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapintaa ja MapKit JS:ää vain
tämän Sopimuksen nimenomaisesti sallimalla tavalla (mukaan lukien mutta ei ainoastaan tämä Liite 6)
ja MapKit-, Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapinta- ja MapKit JS -dokumentaation ja kaikkien
sovellettavien lakien ja asetusten 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 ja Appisi, verkkosivustosi tai verkkoappisi ette saa poistaa, peittää tai muuttaa
Applen tai sen lisenssinantajien tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkejä, logoja tai muita
omistusoikeuksia tai oikeudellisia ilmoituksia, asiakirjoja tai hyperlinkkejä, jotka saattavat
näkyä Applessa tai jotka on tarjottu Maps-palvelun 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. Esimerkiksi, sinä tai Appisi ette saa käyttää tai
asettaa saataville karttatietoja tai niiden osia minkään 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
Appisi, verkkosivustosi tai verkkoappisi saa näyttää karttatiedot vain tässä sallitulla
tavalla, ja kun näytät niitä kartalla, hyväksyt, että ne näkyvät vain Apple Maps -palvelun kautta
toimitetulla Apple-kartalla. Et voi myöskään ilmoittaa karttatietoja Apissasi, verkkosivustollasi tai
verkkoapissasi näyttämättä vastaavaa Apple-karttaa (esimerkiksi jos haet osoitetuloksen Apple
Kartat -palvelun kautta, sinun on näytettävä vastaava kartta osoitetuloksella).
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2.5
Ellei Apple ole muutoin nimenomaisesti kirjallisesti sallinut, et saa eikä Appisi,
verkkosivustosi tai verkkoappisi saa lisätä Karttatietoja välimuistiin, noutaa niitä ennalta tai
tallentaa niitä muutoin kuin tilapäisesti ja rajoitetusti vain siten kuin on tarpeen (a) Apple Kartat palvelun käyttösi kannalta tässä tai MapKit- tai MapKit JS -dokumentaatiossa sallitulla tavalla
ja/tai (b) Apple Kartat -palvelun suorituskyvyn parantamiseksi Apissasi, verkkosivustollasi
tai verkkoapissasi, minkä jälkeen Sinun on aina poistettava tällaiset Karttatiedot.
2.6
Et saa periä käyttäjiltä maksuja vain Apple Maps -palvelun käytöstä Appisi,
verkkosivustosi tai verkkoappisi kautta, ja sitoudut olemaan myymättä Apple Maps -palvelun
käyttöoikeutta millään muulla tavalla.
2.7
Tunnustat ja hyväksyt, että Apple voi asettaa rajoituksia Apple Kartat -palvelun
käytöllesi (esimerkiksi rajoittaa Appisi MapKit-ohjelmointirajapinnan tai Apple Karttojen
palvelinohjelmointirajapinnan kautta tekemien tapahtumien määrää) tai peruuttaa tai poistaa
pääsysi Apple Kartat -palveluun (tai mihin tahansa 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, ilmoittamalla siitä Sinulle etukäteen tai ilman
ennakkoilmoitusta, (a) muokata Apple Kartat -palvelua ja/tai MapKit-ohjelmointirajapintaa,
Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapintaa tai MapKit JS:ää, mukaan lukien ominaisuuksien
tai toimintojen muuttaminen tai poistaminen, tai (b) muuttaa, hylätä, antaa uudelleen tai julkaista
uudelleen MapKit-ohjelmointirajapinnan, Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapinnan tai MapKit
JS:n. Ymmärrät, että tällaiset muutokset saattavat vaatia Sinua muuttamaan tai päivittämään
Appejasi, verkkosivustoasi tai verkkoappejasi 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, jotka Sinulle tai muille
osapuolille aiheutuvat tällaisesta palvelun keskeyttämisestä tai lopettamisesta tai Apple Kartat palvelun, MapKit-ohjelmointirajapinnan, Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapinnan tai MapKit
JS:n tällaisesta muokkaamisesta.
3.2
Apple Kartat -palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa, kaikilla alueilla
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 Apeissasi, verkkosivustollasi tai verkkoapeissasi tai MapKit-ohjelmointirajapinnan,
Apple Karttojen palvelinohjelmointirajapinnan tai MapKit JS:n kautta, teet sen omasta
aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien sovellettavien lakien noudattamisesta.
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4.
Applen oikeus tarkistaa MapKit- ja/tai MapKit JS -toteutuksesi. Ymmärrät ja
hyväksyt, että Apple pidättää oikeuden tarkistaa ja hyväksyä tai hylätä MapKit- ja/tai MapKit JS toteutuksesi Apissasi, verkkosivustollasi tai verkkoapeissasi milloin tahansa tämän Sopimuksen
voimassaoloaikana. Applen pyynnöstä sitoudut toimittamaan Applelle viipymättä tietoja MapKitja/tai 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- ja/tai MapKit JS -avaimesi ja
vastaavat tunnistetietosi milloin tahansa oman harkintansa mukaan, vaikka MapKit- ja/tai
MapKit JS -käyttösi täyttäisi tämän Liitteen Dokumentaation ja Ohjelman vaatimukset ja ehdot.
Esimerkkinä voidaan mainita, että Apple voi tehdä niin, jos MapKit- ja/tai 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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Liite 7

(Sopimukseen)

Lisäehdot Safari-laajennuksille
Seuraavat ehdot ovat Sopimuksen ehtojen lisäksi, ja niitä sovelletaan Safari-laajennuksiin, jotka
on allekirjoitettu Apple-varmenteella:
1.1
Safari-laajennuksen vaatimukset
Jos haluat levittää Safari-laajennustasi, joka on allekirjoitettu Apple-varmenteella, sitoudut
noudattamaan seuraavia Safari-laajennuksia koskevia vaatimuksia, koska Apple voi muuttaa niitä
aika ajoin:
- Safari-laajennuksesi ei saa sisältää haittaohjelmia, haitallista koodia tai muita sisäisiä
komponentteja (esimerkiksi tietokoneviruksia, troijalaisia hevosia, ”takaovia”), jotka voivat
vahingoittaa, tuhota tai vaikuttaa haitallisesti Applen laitteistoihin, ohjelmistoon tai palveluihin tai
muihin kolmannen osapuolen ohjelmistoon, laiteohjelmistoon, laitteistoihin, tietoihin, järjestelmiin,
palveluihin tai verkkoihin
- Safari-laajennuksiasi ei saa suunnitella tai markkinoida häirintään, väärinkäyttöön,
vainoamiseen, roskapostiin, harhaanjohtamiseen, petokseen, uhkaamiseen tai muuten
loukkaamaan muiden laillisia oikeuksia (kuten yksityisyyden ja julkisuuden oikeuksia). Et saa
myöskään luoda Safari-laajennusta, joka seuraa käyttäjän (esimerkiksi hänen selaussivustonsa)
käyttäytymistä, ilman hänen nimenomaista suostumustaan.
- Safari-laajennuksesi tulee toimia vain Safari-laajennukselle osoitetulla säiliöalueella, eikä se saa
poistaa, ohittaa tai muuten häiritä Applen toteuttamia järjestelmän hälytyksiä, varoituksia,
näyttöpaneeleja, suostumuspaneeleja ja vastaavia;
- Safari-laajennuksellasi on oltava yksi tarkoitus, eivätkä päivitykset saa muuttaa Safarilaajennuksesi ainoaa tarkoitusta. Suostut kuvaamaan tarkasti Safari-laajennuksesi ominaisuuksia
ja toimintoja käyttäjälle ja toimimaan näiden esitysten mukaisesti. Et saa esimerkiksi ohjata
käyttäjän hakuja eri hakupalveluun kuin se, jonka käyttäjä on aiemmin valinnut Safarissa, ilman
hänen nimenomaista suostumustaan. Lisäksi Safari-laajennuksesi ei saa ohjata uudelleen linkkiä
(tai mitään liittyvää linkkiä) verkkosivustolle, ellei kyseistä käyttäytymistä paljasteta käyttäjälle.
Suostut olemaan kätkemättä Safari-laajennuksesi ominaisuuksia tai toimintoja (esimerkiksi
sisältämään hämärrytettyä koodia);
- Safari-laajennuksesi ei saa olla mukana apissa, jolla on eri tarkoitus kuin Safari-laajennuksella.
Safari-laajennuksesi ei saa lisätä mainoksia verkkosivustolle, eikä se saa näyttää
ponnahdusikkunoita. Et saa komentosarjoittaa tai automatisoida Safari-laajennuksen
käynnistämistä tai antaa muiden tehdä niin.
- Safari-laajennukset eivät saa häiritä Safarin, macOS:n, iOS:n tai muiden Applemerkkituotteiden turvallisuutta, käyttöliittymää, käyttökokemusta, ominaisuuksia tai toimintoja.
1.2
Noudattaminen, todistukset. Safari-laajennusten on noudatettava Dokumentaatiota
ja kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien sellaisten lainkäyttöalueiden
sovellettavia lakeja ja määräyksiä, joissa tällaisia Safari-laajennuksia voidaan tarjota tai
asettaa saataville. Ymmärrät, että Apple voi milloin tahansa peruuttaa Safari-laajennusten
allekirjoittamiseen käytetyt Apple-varmenteet oman harkintansa mukaan. Lisäksi tunnustat ja
hyväksyt, että Apple voi estää Safari-laajennuksesi (siten, että se ei ehkä ole saatavilla tai ei ole
käytettävissä Safarin käyttäjille), jos se ei noudata edellä tässä Osassa 1.1 asetettuja vaatimuksia
tai muutoin vaikuttaa haitallisesti Safarin tai Applen merkkituotteiden käyttäjiin.
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Liite 8

(Sopimukseen)

WeatherKit-ohjelmointirajapintojen lisäehdot
Seuraavia ehtoja sovelletaan Sopimuksen ehtojen lisäksi, ja niitä sovelletaan Apple-säätietojen
ja WeatherKit-ohjelmointirajapintojen kaikkeen käyttöön Apissasi tai Vastaavassa tuotteessasi.
Tämän Liitteen tarkoituksissa ”Vastaavien tuotteiden” määritelmä ei edellytä Lisensoitua appia.
1.

Apple-säätietojen ja WeatherKit-ohjelmointirajapintojen käyttö

1.1
Suostut siihen, että Apple-säätietojen ja WeatherKit-ohjelmointirajapintojen käyttösi on
oltava Ohjelman vaatimusten mukaista.
1.2
Et saa veloittaa käyttäjiltä maksuja alkuperäisessä muodossaan esitettyjen Applesäätietojen avaamisesta tai käytöstä Appisi tai Vastaavan tuotteesi kautta; edellyttäen kuitenkin,
että voit veloittaa käyttäjiltä maksuja Arvoa lisäävistä palveluista tai tuotteista – ts. tiedoista,
tuotteista ja/tai palveluista, mukaan lukien muun muassa Appisi tai Vastaavat tuotteesi, joita
kehität ja jotka perustuvat Apple-säätietoihin ja joita on muutettu niin, että käyttäjän tai muun
kolmannen osapuolen ei ole mahdollista selvittää, käyttää, purkaa tai muutoin saada varmuutta
tai käyttää Apple-säätietoja Applen alun perin toimittamassa muodossa (kokonaan tai osittain).
Et saa myöntää alilisensointioikeuksia WeatherKit-ohjelmointirajapintoihin tai Apple-säätietoihin
niiden alkuperäisessä muodossa. Voit käyttää Apple-säätietoja sisäisiin tarkoituksiin tai
luodaksesi, tehdäksesi tai näyttääksesi Arvoa lisääviä palveluja tai tuotteita käyttäjillesi.
Käyttäjälisenssiehtosi eivät saa sallia käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten purkaa
WeatherKit-ohjelmointirajapintoja tai Apple-säätietoja mihinkään tarkoitukseen.
1.3
WeatherKit-ohjelmointirajapintoja käyttäviä Appeja tai Vastaavia tuotteita ei saa
suunnitella tai markkinoida hätä- tai hengenpelastustarkoituksiin.
1.4
Appisi tai Vastaava tuotteesi saa käyttää Apple-säätietoja vain WeatherKitohjelmointirajapintojen kautta. Suostut siihen, että Apple-säätietojen näyttösi on oltava kaikkien
sovellettavien nimivaatimusten ja muiden Ohjelman vaatimuksissa esitettyjen erittelyjen
mukaisia. Et saa muokata, muuttaa, muunnella tai peittää Sääilmoituksia millään tavalla.
1.5
Et saa käyttää WeatherKit-ohjelmointirajapintoja sellaisella tavalla, joka mahdollistaa
tai sallii Apple-säätietojen tai niiden osien bulkkilataukset tai syötteet tai joka jollain tavalla yrittää
uuttaa tai kaapia Apple-säätietojen osia. Esimerkiksi, Sinä, Appisi ja Vastaavat tuotteesi ette saa
käyttää tai asettaa saataville Apple-säätietoja tai niiden osia minkään toissijaisen tai johdetun
tietokannan osana.
1.6
Ellei Dokumentaatiossa ole muutoin sallittu, et saa eikä Appisi tai Vastaava tuotteesi saa
lisätä Apple-säätietoja välimuistiin, noutaa niitä ennalta tai tallentaa niitä muutoin kuin tilapäisesti
ja rajoitetusti vain WeatherKit-ohjelmointirajapintojen suorituskyvyn parantamiseksi Apissasi tai
Vastaavassa tuotteessasi.
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2.

Hyväksyntäsi

Tiedostat ja hyväksyt, että:
2.1
WeatherKit-ohjelmointirajapinnat eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa
maissa tai kaikilla kielillä, eikä Apple väitä, että WeatherKit-ohjelmointirajapinnat olisivat
tarkoituksenmukaisia tai käytettävissä missään tietyssä sijainnissa. Siltä osin kuin päätät
tarjota pääsyn Apple-säätietoihin Apissasi tai Vastaavassa tuotteessasi WeatherKitohjelmointirajapintojen kautta, teet sen omasta aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien
sovellettavien lakien noudattamisesta. WeatherKit-ohjelmointirajapintojen käyttösi tapahtuu
omalla riskilläsi, ja otat kaiken vastuun, joka aiheutuu WeatherKit-ohjelmointirajapintojen
käytöstäsi maailman missä osassa tahansa, mukaan lukien Apple-säätietojen näyttö
kiistellyillä alueilla.
2.2
Appeille tai Vastaaville tuotteille, jotka käyttävät WeatherKit-ohjelmointirajapintoja
reaaliaikaiseen sääopastukseen, Sinulla on oltava käyttäjän lisenssisopimus, joka sisältää
seuraavan ilmoituksen: KÄYTÄT REAALIAIKAISTA SÄÄOPASTUSAPPIA TAI -VERKKOSIVUSTOA
OMALLA RISKILLÄSI. SÄÄTIEDOT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE TARKKOJA. Apple-säätiedot
voivat poiketa todellisista olosuhteista eri tekijöiden vuoksi, kuten signaaliongelmien ja
geopoliittisten tapahtumien vuoksi, jotka voivat vaikuttaa Apple-säätietojen tarkkuuteen.
3.

Vaatimusten noudattaminen

3.1
Applen pyynnöstä sitoudut toimittamaan Applelle viipymättä tietoja WeatherKitohjelmointirajapintojen toteutuksestasi, siten kuin tarvitaan määrittämään näiden
vaatimusten noudattamisesi.
3.2
Rajoittamatta mitenkään Applen muita tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia Apple
pidättää oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin, jos Apple yksinomaisen harkintansa mukaan toteaa tai
sillä on syytä epäillä Sinun rikkoneen jotakin tämän Sopimuksen ehtoa. Tällaisia toimenpiteitä
voivat olla esimerkiksi Apple-säätietoihin ja WeatherKit-ohjelmointirajapintoihin pääsyn
rajoittaminen, keskeyttäminen tai kumoaminen Sinulta.
4.
Lisävastuuta koskeva vastuuvapauslauseke. APPLE, SEN LISENSOIJAT TAI
PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ,
JOTKA AIHEUTUVAT WEATHERKIT-OHJELMOINTIRAJAPINTOJEN KÄYTÖSTÄ,
VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, PALVELUUN LUOTTAMISESTA, KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ
PALVELUA, PALVELUN KESKEYTYKSESTÄ TAI LOPETTAMISESTA, MUKAAN LUKIEN
JÄRJESTELMÄVIKOJEN, VERKKOHYÖKKÄYKSIEN TAI AJOITETUN TAI AJOITTAMATTOMAN
HUOLLON AIHEUTTAMAT KESKEYTYKSET.
5.
Vahingonkorvauslauseke. Rajoittamatta Applen muita tämän Sopimuksen mukaisia
oikeuksia suostut turvaamaan ja suojaamaan Applen korvausosapuolta kaikilta Menetyksiltä, joita
Applen korvausosapuolelle syntyy sellaisista vaatimuksista tai sellaisiin vaatimuksiin liittyen,
että WeatherKit-ohjelmointirajapintojen käyttösi ei ole paikallisten kartoituslakien tai muiden
sovellettavien lakien mukaista.
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Liite 9

(Sopimukseen)

Apple-kehittäjän appin kautta ostettujen Tilausten lisäehdot
Saatat voida Apple-kehittäjän appin kautta maksaa Ohjelman maksuja ja Ohjelman jäsenenä
ostaa ja käyttää muita tilauksia. Vain tässä Liitteessä 9 ”Apple” tarkoittaa seuraavia:
-

Apple Inc., osoitteessa One Apple Park Way, Cupertino, California, jos sijaitset
Yhdysvalloissa, Puerto Rico mukaan luettuna.
Apple Canada Inc., osoitteessa 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8,
Canada, jos sijaitset Kanadassa.
Apple Services LATAM LLC, osoitteessa 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida,
jos sijaitset Meksikossa, Keski- tai Etelä-Amerikassa tai muissa Karibian valtioissa tai
alueilla (ei Puerto Rico).
iTunes K.K., osoitteessa Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140,
Tokyo, jos sijaitset Japanissa.
Apple Pty Limited, osoitteessa Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia,
jos sijaitset Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, mukaan lukien niiden alueet tai niiden
alaiset lainkäyttöalueet.
Apple Distribution International Ltd., osoitteessa Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,
Republic of Ireland, jos sijaitset muualla.

Tilaukset uusitaan automaattisesti, kunnes ne peruutetaan tilinhaltijasi tiliasetuksista. Maksuja
veloitetaan enintään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen uusimispäivää. Lisätietoja tilausten
peruuttamisesta on osoitteessa https://support.apple.com/fi-fi/HT202039.
Apple veloittaa tilinhaltijasi valitulla maksutavalla kaikki tilaukset, mukaan lukien mahdolliset
verot. Apple voi veloittaa maksut tilinhaltijasi valitulla maksutavalla Apple Lompakosta Apple
Payta käyttäen, jos tilinhaltijasi on lisännyt myös sen Apple Lompakkoonsa. Tilinhaltijasi voi
yhdistää useita maksutapoja Apple ID:llään, ja suostut siihen, että Apple voi tallentaa ne ja
veloittaa maksuja niillä. Ensisijainen maksutapa näkyy tiliasetusten maksut-sivun yläosassa.
Jos maksuja ei jostakin syystä voida veloittaa ensisijaisella maksutavalla, valtuutat, että Apple
voi yrittää veloittaa maksut tilinhaltijasi muilla kelpoisilla maksutavoilla ylhäältä alas kulkevassa
järjestyksessä siten kuin maksutavat näkyvät tiliasetusten maksut-sivulla. Jos Apple ei voi
veloittaa tilinhaltijaasi, pysyt vastuussa perimättömistä summista, ja Apple voi yrittää veloitusta
uudelleen tai pyytää toista maksutapaa. Tällöin päivämäärä, jolloin laskutus tapahtuu, voi
muuttua. Lain niin salliessa Apple voi päivittää maksutiedot automaattisesti, jos maksuverkostot
tai rahoituslaitokset tarjoavat tällaisen vaihtoehdon.
Ohjelman jäsenyys sisältää enintään 500 000 WeatherKit-ohjelmointirajapintakutsua
kuukaudessa. Jos ostat WeatherKit-ohjelmointirajapintakutsujen tilauksen, tilaus korvaa
tilauksen keston ajan Ohjelman jäsenyyteen sisältyvät WeatherKit-ohjelmointirajapintakutsut.
31. joulukuuta 2023 asti Ohjelman jäsenillä on oikeus käyttää myös enintään kaksikymmentäviisi (25)
Xcode-pilvilaskentatuntia kuukaudessa. Jos ostat Xcode-pilvilaskentatuntien tilauksen, tilaus korvaa
tilauksen keston ajan ne Xcode-pilvilaskentatunnit kuukaudessa, jotka olet oikeutettu käyttämään 31.
joulukuuta 2023 asti. Apple pidättää oikeuden liittää sinut Xcode-pilveen tai tarjota sinulle
mahdollisuuden ostaa Xcode-pilvilaskentatuntien tilaus, kapasiteetin sallimissa rajoissa. Jos peruutat
ja lopetat Xcode-pilven käytön heti, tilinhaltijasi voi ottaa yhteyttä Apple-tukeen ja pyytää hyvitystä.
Tilausten uudempaan versioon tehtävät päivitykset tulevat voimaan heti, ja hyvitys perustuu
siihen aikaan, joka on jäljellä alkuperäisen tilauksen kuukautena. Tilausten vanhempaan versioon
tehtävät päivitykset tulevat voimaan seuraavana laskutuspäivänä. Apple pidättää oikeuden
laskea tai hylätä hyvityspyynnöt WeatherKit-ohjelmointirajapintakutsujen tai Xcodepilvilaskentatuntien käytön perusteella.
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Luettelo 1
1.

Edustajan nimittäminen

1.1
Nimität täten Applen ja Applen tytäryhtiöt (yhdessä ”Apple”): (i) edustajaksesi
Lisensoitujen appien markkinoinnissa ja toimittamisessa käyttäjille, jotka sijaitsevat alueilla,
jotka on lueteltu tämän Luettelon 1 Liitteen A Osassa 1, oikeudet muutoksiin pidätetään, ja (ii)
myyntiedustajaksesi Lisensoitujen appien markkinoinnissa ja toimittamisessa käyttäjille, jotka
sijaitsevat alueilla, jotka on lueteltu tämän Luettelon 1 Liitteen A Osassa 2, joka voi muuttua
Toimitusaikana. Uusin luettelo App Store -alueista, joiden joukosta voit valita, esitetään App
Store Connect -työkalussa ja Mukautetussa appien jakelusivustossa, ja Apple voi päivittää sitä
ajoittain. Hyväksyt täten, että Apple markkinoi ja asettaa Lisensoidut apit käyttäjien ladattaviksi
ainakin yhden App Storen tai mukautetun appien jakelusivuston kautta Sinulle ja Sinun
puolestasi. Tässä Luettelossa 1 käytetään seuraavia termejä:
”Mukautettu appi” tai ”Mukautettu sovellus” tarkoittaa Lisensoitua appia, jonka olet kehittänyt
tiettyjen organisaatioiden tai kolmansien osapuolten yritysasiakkaiden käyttöön, mukaan lukien
omat Lisensoidut apit, jotka on kehitetty organisaatiosi sisäiseen käyttöön.
(a) ”Sinä” sisältää App Store Connect -käyttäjät, jotka olet valtuuttanut lähettämään Lisensoituja
appeja ja niihin liittyviä metatietoja puolestasi ja
(b) ”käyttäjällä” tarkoitetaan sekä yksittäisiä ostajia että kelvollisia käyttäjiä, jotka on yhdistetty
heidän tiliinsä Perhejaon kautta tai tilin perijänä. Laitosasiakkaissa ”käyttäjällä” tarkoitetaan
henkilöä, jolla on lupa käyttää Lisensoitua appia, institutionaalista järjestelmänvalvojaa, joka
vastaa jaettujen laitteiden asennusten hallinnasta, sekä itse valtuutettuja institutionaalisia ostajia,
mukaan lukien Applen hyväksymät oppilaitokset, jotka voivat hankkia Lisensoidut apit
työntekijöiden, edustajien ja tytäryhtiöiden käyttöön.
(c) Tässä Luettelossa 1 termi ”Lisensoitu appi” sisältää kaiken ohjelmistoapissa tarjotun sisällön,
toiminnot, laajennukset, tarrat tai palvelut.
”Volyymisisältöpalvelu” tarkoittaa Apple-palvelua, joka tarjoaa mahdollisuuden hankkia
Mukautettuja appeja ja ostaa Lisensoituja appeja irtotavarana volyymisisällön ehtojen ja
vaatimusten mukaisesti.
1.2
Edistettäessä Applen tämän Luettelon 1 Osan 1.1 mukaista nimitystä valtuutat ja opastat
Applen:
(a) markkinoimaan, pyytämään ja hankkimaan tilauksia puolestasi Lisensoitujen appien osalta
käyttäjiltä, jotka sijaitsevat alueilla, jotka olet tunnistanut App Store Connect -työkalussa;
(b) tarjoamaan Sinulle isännöintipalveluita Sopimuksen ehtojen mukaisesti Lisensoitujen appien
tallentamisen ja käyttäjille pääsyn mahdollistamiseksi ja tällaisten Lisensoitujen appien
kolmannen osapuolen isännöinnin mahdollistamiseksi yksinomaan Applen muutoin
lisensoimana tai hyväksymänä;
(c) kopioimaan, muotoilemaan ja muuten valmistelemaan Lisensoituja appeja käyttäjien
hankkimista ja lataamista varten, mukaan lukien tietoturvaratkaisun ja muiden
Sopimuksessa yksilöityjen optimointien lisääminen;
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(d) sallimaan tai, tiettyihin hankintoihin sisältyvien rajat ylittävien siirtojen yhteydessä,
järjestämään käyttäjien pääsyn ja uudelleenpääsyn Lisensoitujen appien kopioihin, niin että
käyttäjät voivat hankkia ja sähköisesti ladata kyseiset Lisensoidut apit, Lisensoidut appitiedot ja
niihin liittyvät metatiedot vähintään yhden App Storen tai Mukautettujen appien jakelusivuston
kautta. Lisäksi valtuutat täten Lisensoitujen appiesi jakelun tämän Luettelon 1 mukaisesti
seuraavien käyttöön: (i) käyttäjät, joiden tilit liittyvät toisen käyttäjän tiliin Perhejaon kautta; (ii)
käyttäjän tilin perijät, jotka ovat kelvollisia käyttämään Lisensoitua appiasi sekä siihen liittyviä
tietoja ja metatietoja, jotka on tallennettu iCloudiin, sivulla https://support.apple.com/fifi/HT212360 olevan kuvauksen mukaisesti; (iii) useat samaa Apple ID:tä käyttävät käyttäjät, kun
Lisensoitu appi tarjotaan kyseisille käyttäjille Apple Configuratorin kautta Apple Configurator ohjelman lisenssisopimuksen mukaisesti; ja (iv) yksittäinen instituutioasiakas Mukautetun apin
jakelun kautta käyttäjiensä käyttöön ja/tai asennettavaksi laitteisiin, joihin ei liity Apple ID:tä ja
jotka ovat kyseisen instituutioasiakkaan omistuksessa tai hallinnassa Volyymisisällön ehtojen
ja ohjelmavaatimusten mukaisesti;
(e) käyttämään (i) näyttökuvia, esikatseluja ja/tai enintään 30 sekunnin otetta Lisensoiduista
apeista; (ii) Lisensoituun appiin liittyviä tavaramerkkejä ja logoja ja (iii) Lisensoituja appitietoja
markkinointitarkoituksiin markkinointimateriaaleissa ja lahjakorteissa sekä ajoneuvonäyttöjen
yhteydessä lukuun ottamatta Lisensoitujen appien, tavaramerkkien tai logojen tai Lisensoitujen
appitietojen osia, joita Sinulla ei ole oikeutta käyttää myynninedistämistarkoituksiin ja jotka
tunnistat kirjallisesti sinä aikana, kun toimitat Lisensoidut apit Applelle tämän Luettelon osan
2.1 mukaisesti, ja käyttää kuvia ja muuta materiaalia, jotka voit toimittaa Applelle Applen
kohtuullisesta pyynnöstä myynninedistämistä varten markkinointimateriaaleissa ja lahjakorteissa
sekä ajoneuvonäyttöjen yhteydessä. Lisäksi ja edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti hyväksyt,
että Apple voi käyttää näyttökuvia, kuvakkeita ja enintään 30 sekunnin otteen Lisensoiduista
apeistasi käytettäväksi Apple Developer -tapahtumissa (esimerkiksi WWDC, Tech Talks)
ja kehittäjädokumentoinnissa;
(f) käyttämään muuten Lisensoituja appeja, Lisensoituja appitietoja ja niihin liittyviä metatietoja,
mikä saattaa olla kohtuullista tarpeen Lisensoitujen appien markkinoinnissa ja toimituksessa
tämän Luettelon 1 mukaisesti. Hyväksyt, että mitään maksuja ei makseta mistään tämän
Luettelon 1 Osassa 1.2 kuvatuista oikeuksista; ja
(g) helpottamaan Lisensoitujen appien julkaisua edeltävien versioiden (”Beetatestaus”) jakelua
käyttäjille, jotka olet nimittänyt Sopimuksen, saatavuuden ja muiden Ohjelmavaatimusten
mukaisesti, joita päivitetään aika ajoin App Store Connectissa. Tällaisen Beetatestauksen
yhteydessä luovut täten kaikesta oikeudesta kerätä ostohinta, tuotot tai muu korvaus
Lisensoidun appisi tällaisten julkaisua edeltävien versioiden jakelusta ja lataamisesta. Suostut
lisäksi siihen, että olet edelleen vastuussa mahdollisista rojaltien tai muiden maksujen
maksamisesta kolmansille osapuolille, jotka liittyvät julkaisua edeltävien Lisensoitujen appien
jakeluun ja käyttäjiin, sekä kaikkien lakien noudattamisesta alueilla, joilla tällainen Beetatestaus
tapahtuu. Selvyyden vuoksi Applelle ei makseta myyntipalkkiota tällaisesta jakelusta.
1.3
Osapuolet tunnustavat ja sopivat, että heidän tämän Luettelon 1 mukainen suhteensa
on nyt ja tulevaisuudessa päämiehen ja edustajan tai tapauksen mukaan päämiehen ja
asiamiehen suhde, kuten Liitteen A Osassa 1 ja Liitteen A Osassa 2 kuvataan, ja että sinä
päämiehenä olet yksin vastuussa kaikista Lisensoiduista apeista johtuvista tai niihin liittyvistä
vaatimuksista ja vastuista, kuten tässä Luettelossa 1 määrätään. Osapuolet tunnustavat ja
sopivat, että Applen nimittäminen edustajaksi tai asiamieheksi tämän Luettelon 1 mukaisesti
ei ole yksinomaista. Vakuutat täten, että omistat tai hallitset tarvittavia oikeuksia nimittääksesi
Applen ja Applen tytäryhtiöt maailmanlaajuiseksi edustajaksi ja/tai asiamieheksi Lisensoitujen
appiesi toimittamiseksi ja että Applen ja Applen tytäryhtiöiden tällainen nimitys ei loukkaa
minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.
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1.4
Tässä Luettelossa 1 "Toimitusjaksolla" tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa Sopimuksen
voimaantulopäivästä ja päättyy Sopimuksen tai sen mahdollisen uusimisen viimeisenä päivänä;
edellyttäen kuitenkin, että Applen nimittäminen edustajaksi jatkuu Sopimuksen
voimassaoloaikana kohtuullisen asteittaisen poistamisjakson ajan, joka ei saa ylittää
kolmekymmentä (30) päivää, ja edellyttäen, että ainoastaan käyttäjiesi suhteen Tämän Luettelon
1 aliosat 1.2 (b), (c) ja (d) pysyvät voimassa Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen,
ellet ilmoita toisin tämän Luettelon 1 osien 4.1 ja 6.2 mukaisesti.
1.5
Apple toimittaa kaikki Lisensoidut apit, jotka toimitat Applelle tämän Luettelon 1 Osan
2.1 mukaisesti, käyttäjien ladattavaksi ilmaiseksi. Apple ei ole velvollinen perimään mitään
maksuja Lisensoiduista apeista keneltäkään käyttäjältä, eikä sillä ole maksuvelvollisuutta Sinua
kohtaan minkään näiden Lisensoitujen appien suhteen tämän Luettelon 1 mukaisesti. Jos aiot
veloittaa käyttäjiltä maksun kaikista Lisensoiduista apeista tai Apin sisäisistä ostoksista, sinun on
tehtävä (tai jo aiemmin allekirjoitettava) erillinen tämän Sopimuksen (Luettelo 2) laajennus Applen
kanssa kyseisen Lisensoidun apin suhteen. Jos aiot veloittaa käyttäjiltä maksun mistään
Mukautetusta apista, Sinun on tehtävä (tai jo aiemmin allekirjoitettava) erillinen tämän
Sopimuksen (Luettelo 3) laajennus Applen kanssa kyseisen Mukautetun apin suhteen.
2.

Lisensoitujen appien toimittaminen Applelle

2.1
Toimitat Applelle omalla kustannuksellasi käyttämällä App Store Connect -työkalua tai
muuta Applen toimittamaa mekanismia, Lisensoituja appeja, Lisensoituja appitietoja ja niihin
liittyviä metatietoja Applen määräämässä muodossa ja tavalla, joka vaaditaan Lisensoitujen
appien toimittamiseksi käyttäjille tämän Luettelon 1 mukaisesti. Metatiedot, jotka toimitat Applelle
tämän Luettelon 1 mukaisesti, sisältävät seuraavat: (i) kunkin Lisensoidun apin nimi ja
versionumero; (ii) nimeämäsi alueet, joissa haluat Applen sallivan käyttäjien ladata kyseiset
Lisensoidut apit; (iii) käyttäjät, jotka nimität Mukautetun apin valtuutetuiksi lataajiksi; (iv)
tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia koskevat ilmoitukset; (v) tietosuojakäytäntösi;
(vi) mahdollinen käyttäjän lisenssisopimus (”EULA”) tämän Luettelon 1 Osan 3.2 mukaisesti ja
(vii) kaikki Dokumentaatiossa ja/tai App Store Connect -työkalussa esitetyt mahdolliset
metatiedot, joita voidaan ajoittain päivittää, mukaan lukien metatiedot, jotka on suunniteltu
parantamaan Apple-tuotemerkillä varustetun sisällön hakua ja löytämistä.
2.2
Sinä toimitat kaikki Lisensoidut apit Applelle ohjelmistotyökalujen, suojatun FTPsivuston osoitteen ja/tai muiden Applen määräämien toimitustapojen avulla.
2.3
Vakuutat täten, että kaikki Applelle tämän Luettelon 1 mukaisesti toimittamasi Lisensoidut
apit on hyväksytty vietäviksi Yhdysvalloista kullekin alueelle, jonka olet määrittänyt tämän Osan 2.1
mukaisesti kaikkien sovellettavien lakien vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta
Yhdysvaltain vientihallinnon määräykset 15 C.F.R. osat 730-774. Vakuutat lisäksi, että mitkään
Applelle toimittamiesi Lisensoitujen appien versiot eivät ole kansainvälisten aseiden liikennettä
koskevien säännösten, 22 C.F.R. osat 120–130, alaisia ja että niitä ei ole suunniteltu, valmistettu,
muunnettu tai konfiguroitu sotilaskäyttöön tai -käyttäjille Yhdysvaltojen lain 15 C.F.R. § 744
tarkoittamalla tavalla ja tarkoittamassa laajuudessa. Rajoittamatta tämän Osan 2.3 yleisyyttä vakuutat,
että (i) mikään Lisensoiduista apeista ei sisällä, käytä tai tue mitään tietojen salausta tai
salaustoimintoja; tai (ii) siinä tapauksessa, että Lisensoitu appi sisältää, käyttää tai tukee tällaista
tietojen salausta tai salaustoimintoa, vakuutat, että olet noudattanut Yhdysvaltojen vientihallinnon
sääntöjä ja että sinulla on hallussasi ja pyynnöstä toimitat Applelle PDF-kopiot Yhdysvaltain
kauppaministeriön teollisuus- ja turvallisuusviraston (Bureau of Industry and Security, BIS) antamasta
vientiluokittelupäätöksestä (CCATS) tai kauppaministeriölle itse lähetetyistä raporteista sekä PDFkopiot muiden alueiden asianmukaisista valtuutuksista, jotka valtuuttavat tuontiluvat tälle Lisensoidulle
apille tarpeen mukaan. Ymmärrät, että Apple luottaa tässä Osassa 2.3 annettuun vakuutukseesi
salliessaan käyttäjien käyttää ja ladata Lisensoituja appeja tämän Luettelon 1 mukaisesti. Ellei tässä
Osassa 2.3 toisin määrätä, Apple on vastuussa vientihallinnon sääntöjen vaatimusten noudattamisesta
sallimalla käyttäjien käyttää ja ladata lisensoituja appeja tämän Luettelon 1 mukaisesti.
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2.4
Olet vastuussa kaikkien ikärajoitusten ilmoittamisesta, jotka vaaditaan sovellettavissa
hallituksen asetuksissa, luokituslautakunnissa, palveluissa tai muissa organisaatioissa (kukin
”Arviointilautakunta”) kaikelle video-, televisio- tai pelisisällölle tai muulle sisällölle, jota
Lisensoidussa apissasi jokaiselle Alueen paikkakunnalle. Tarvittaessa olet myös vastuussa
sisällönrajoitustyökalujen tai iänvahvistustoimintojen tarjoamisesta, ennen kuin annat käyttäjille
pääsyn aikuisille tarkoitettuun tai muuten säänneltyyn sisältöön Lisensoidussa apissasi.
3.
Lisensoitujen appien omistajuus ja Lisensoitujen appien toimittaminen
käyttäjille
3.1
Tunnustat ja hyväksyt, että Apple toimiessaan edustajanasi ja/tai asiamiehenäsi voi
tämän Luettelon 1 Osan 1.2 (b) mukaisesti sallia valtuutettujen kolmansien osapuolten isännöidä
Lisensoituja appeja ja sallia käyttäjien ladata kyseiset Lisensoidut apit puolestasi. Olet kuitenkin
vastuussa sellaisen sisällön tai sellaisten palvelujen isännöimisestä ja toimittamisesta, jotka olet
myynyt tai toimittanut Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla, lukuun ottamatta sisältöä,
joka sisältyy itse Lisensoituun appiin (eli Apin sisäinen osto vain avaa sisällön lukituksen), tai
Applen isännöimää sisältöä Sopimuksen Liitteen 2 Osan 3.3 mukaisesti. Osapuolet tunnustavat
ja sopivat, että Apple ei hanki mitään omistusoikeutta mihinkään Lisensoiduista apeista tai
Lisensoiduista appitiedoista, ja omistusoikeus, menetysriski, vastuu Lisensoiduista apeista ja
niiden hallinta ovat aina Sinulla. Apple ei saa käyttää mitään Lisensoituja appeja tai Lisensoituja
appitietoja mihinkään tarkoitukseen tai millään tavalla, paitsi mitä Sopimuksessa tai tässä
Luettelossa 1 erikseen sallitaan.
3.2
Voit toimittaa Applelle oman käyttöoikeussopimuksen kaikista Lisensoiduista apeista
sillä hetkellä, kun toimitat kyseisen Lisensoidun apin Applelle, tämän Luettelon Osan 2.1
mukaisesti; edellyttäen kuitenkin, että käyttöoikeussopimuksen on sisällettävä, eikä se saa olla
ristiriidassa tämän Luettelon 1 Liitteessä B määriteltyjen vähimmäisehtojen kanssa, ja sen on
noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja kaikilla alueilla, joilla haluat Applen sallivan käyttäjien
ladata tämän Lisensoidun apin. Apple antaa jokaiselle käyttäjälle mahdollisuuden tarkistaa
käyttöoikeussopimus (jos sellainen on), kun Apple toimittaa kyseisen Lisensoidun apin kyseiselle
käyttäjälle, ja Apple ilmoittaa jokaiselle käyttäjälle, että kyseisen Lisensoidun apin käyttäjän
käyttö tapahtuu käyttöoikeussopimuksen (jos sellainen on) ehtojen mukaisesti. Siinä
tapauksessa, että et toimita omaa käyttöoikeussopimustasi jostain Lisensoidusta apista Applelle,
tunnustat ja hyväksyt, että kyseisen Lisensoidun apin jokaiselle käyttäjälle on sovellettava
Applen tavanomaista käyttöoikeussopimusta (joka on osa App Storen käyttöehtoja).
3.3
Täten tunnustat, että kunkin Lisensoidun apin käyttöoikeussopimus on yksinomaan
Sinun ja käyttäjän välinen ja noudattaa sovellettavaa lakia, eikä Apple ole vastuussa mistään
käyttöoikeussopimuksesta tai minkäänlaisesta Sinun tai kenen tahansa käyttöoikeussopimuksen
minkä tahansa ehdon käyttäjän rikkomisesta missään muodossa.
3.4
Lisensoitu appi voi lukea tai toistaa sisältöä (aikakauslehtiä, sanomalehtiä, kirjoja,
ääntä, musiikkia, videoita), jota tarjotaan Lisensoidun apin ulkopuolella (kuten esimerkiksi
verkkosivustosi kautta) edellyttäen, että et linkitä sivustoon tai markkinoi tällaisen sisällön
ulkoisia tarjouksia Lisensoidussa apissa. Olet vastuussa Lisensoidun apin ulkopuolella hankitun
sisällön todennuksen hankinnasta.
3.5
Siltä osin kuin mainostat ja tarjoat Apin sisäisiä tilauksia, sinun on tehtävä se kaikkien
lakien vaatimusten mukaisesti.
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3.6
Jos Lisensoitu appisi käyttää määräaikaista sisältöä (esimerkiksi aikakauslehdet
ja sanomalehdet), Apple voi antaa sinulle käyttäjän tiliin liittyvän nimen, sähköpostiosoitteen
ja postinumeron, kun he pyytävät automaattista uusittavaa tilausta Apin sisäisten ostojen
appiliittymällä edellyttäen, että kyseinen käyttäjä suostuu tietojen toimittamiseen Sinulle, ja
edellyttäen, että voit käyttää tällaisia tietoja vain omien tuotteiden mainostamiseen ja tehdä niin
noudattaen tiukasti julkisesti julkaistua tietosuojakäytäntöäsi, jonka kopion on oltava olla helposti
katsottavissa ja siihen on suostumus Lisensoidussa apissasi.
4.

Sisältörajoitukset ja ohjelmistoluokitus

4.1
Vakuutat ja takaat, että: (a) Sinulla on oikeus tehdä tämä Sopimus, jäljentää ja levittää
jokaista Lisensoitua appia ja valtuuttaa Apple sallimaan käyttäjien ladata ja käyttää kutakin
Lisensoiduista apeista ainakin yhden App Storen tai Mukautetun apin jakelusivuston kautta;
(b) mikään Lisensoiduista apeista tai Applen tai käyttäjien sallimasta näiden Lisensoitujen appien
käytöstä ei loukkaa minkään muun henkilön, yrityksen tai muun tahon patenttia, tekijänoikeutta,
tavaramerkkiä, liikesalaisuutta tai muuta henkistä omaisuutta tai sopimusoikeuksia, ja että
et lähetä Lisensoituja appeja Applelle yhden tai useamman kolmannen osapuolen puolesta;
(c) mikään Mukautetuista apeista tai Applen tai käyttäjien sallimasta näiden Mukautettujen
appien käytöstä ei loukkaa minkään muun henkilön, yrityksen, yhtiön tai muun tahon
patenttia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta tai muuta immateriaalioikeutta tai
sopimusoikeutta, ja että et lähetä Mukautettuja appeja Applelle yhden tai useamman kolmannen
osapuolen puolesta lukuun ottamatta yhden tai useamman kolmannen osapuolen myöntämää
lisenssiavustusta Applen volyymisisällön ehtojen ja/tai Mukautetun apin jakelun alaisena; (d)
kutakin Lisensoitua appia on lupa jakaa, myydä ja käyttää, viedä ja tuoda kullakin alueella, jonka
olet määrittänyt tämän Luettelon Osan 2.1 mukaisesti näiden alueiden lakien ja asetusten ja
kaikkien sovellettavien vienti-/tuontisäännösten mukaisesti; (e) mikään Lisensoiduista apeista ei
sisällä mitään säädytöntä, loukkaavaa tai muuta materiaalia, joka on kielletty tai rajoitettu minkä
tahansa sellaisen alueen lakien tai asetusten nojalla, jonka valitset tämän Luettelon Osan 2.1
mukaisesti; (f) kaikki App Store Connect -työkalun avulla antamasi tiedot, mukaan lukien kaikki
Lisensoituja appeja koskevat tiedot, ovat paikkansapitäviä ja että jos tällaiset tiedot lakkaavat
olemasta paikkansapitäviä, päivität ne nopeasti tarkoiksi käyttämällä App Store Connectia; ja (g)
jos syntyy kiista Lisensoitujen appien sisällöstä tai immateriaalioikeuksien käytöstä App Storessa
tai Mukautetussa appien jakelusivustossa, sitoudut sallimaan Applen jakaa yhteystietosi
riitauttajan kanssa ja noudattamaan Applen appikisaprosessia yksinoikeudella ja ilman että
mikään osapuoli luopuu laillisista oikeuksistaan.
4.2
Sinun on käytettävä App Store Connect -apissa määriteltyä
ohjelmistoluokittelutyökalua toimittamaan tietoja kaikista Lisensoiduista apeista, jotka toimitat
Applen markkinointia ja toteuttamista varten App Storen tai Mukautetun apin jakelusivuston
kautta tämän Luettelon 1 mukaisesti, jotta voit määrittää luokituksen jokaiselle tällaiselle
Lisensoidulle apille. Määritettäessä luokitusta kullekin Lisensoidulle apille Sinun on pyrittävä
parhaasi mukaan toimittamaan oikeat ja täydelliset tiedot kyseisen Lisensoidun apin sisällöstä
ohjelmistojen luokitustyökalun avulla. Tunnustat ja hyväksyt, että Apple luottaa: (i)
vilpittömyyteesi ja huolellisuuteesi toimittaessasi pyydetyt tiedot tarkasti ja täydellisesti
jokaisesta Lisensoidusta apista; ja (ii) tämän Osan 4.1 mukaisiin vakuutuksiisi ja takuihisi, kun
asetat kyseisen Lisensoidun apin käyttäjien ladattavaksi jokaisella alla mainitsemallasi alueella.
Lisäksi annat Applelle luvan korjata minkä tahansa sellaisen Lisensoidun appisi luokituksen,
jolle on annettu väärä luokitus; ja hyväksyt kaikki tällaiset korjatut luokitukset.
4.3
Siinä tapauksessa, että mikä tahansa tässä nimeämäsi alue tarvitsee minkä tahansa
valtion tai toimialan sääntelyviraston hyväksynnän tai luokituksen minkä tahansa Lisensoidun
apin ehtona kyseisen Lisensoidun apin jakelulle ja/tai käytölle, hyväksyt, että Apple voi päättää
olla asettamatta kyseistä Lisensoitua appia kyseisen alueen käyttäjien ladattavaksi mistä tahansa
App Store -kaupasta tai Mukautettujen appien jakelusivustosta.
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5.

Vastuu ja korvausvelvollisuus

5.1
Apple ei ole vastuussa Lisensoitujen appien asennuksesta ja/tai käytöstä kenenkään
käyttäjän toimesta. Olet yksin vastuussa kaikista tuotteen takuista, käyttäjän auttamisesta ja
tuotetuesta jokaiselle Lisensoidulle apille.
5.2
Sinä olet yksin vastuussa, eikä Applella ole minkäänlaista vastuuta mistään Lisensoiduista
apeista ja/tai niistä johtuvista vaatimuksista, vastuista, tappioista, vahingoista ja kuluista, jotka
aiheutuvat näiden Lisensoitujen appien käytöstä käyttäjien toimesta, mukaan lukien muun muassa:
(i) takuun rikkomista koskevat vaateet riippumatta siitä, onko ne käyttöoikeussopimuksessa
täsmennetty tai sovellettavan lain mukaan vahvistettu; (ii) tuotevastuuta koskevat vaateet; ja (iii)
vaateet, että mikä tahansa Lisensoiduista apeista ja/tai käyttäjän hallussapito tai käyttö kyseisissä
Lisensoiduissa apeissa loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.
6.

Sopimuksen päättyminen

6.1
Tämä Luettelo 1 ja kaikki Applen tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteet päättyvät, kun
Sopimus päättyy tai irtisanotaan.
6.2
Jos Sinulla ei ole enää laillista oikeutta levittää Lisensoituja appeja tai valtuuttaa Applea
sallimaan käyttäjien pääsyn kyseisiin Lisensoituihin appeihin tämän Luettelon 1 mukaisesti, Sinun
on ilmoitettava asiasta viipymättä Applelle ja peruutettava kyseiset Lisensoidut apit App Storesta
tai Mukautetusta appien jakelusivustosta App Store Connect -sivuston työkalujen avulla;
edellyttäen kuitenkin, että tällainen peruuttaminen tämän Osan 6.2 mukaisesti ei vapauta sinua
tämän Luettelon 1 mukaisista velvollisuuksistasi Applelle tai mistään vastuusta Applelle ja/tai
muille käyttäjille näiden Lisensoitujen appien suhteen.
6.3
Apple pidättää oikeuden lopettaa Lisensoitujen appien markkinoinnin, tarjoamisen ja
lataamisen sallimisen käyttäjille milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman syytä,
ilmoittamalla Sinulle irtisanomisilmoituksesta. Rajoittamatta tämän Osan 6.3 yleisyyttä, hyväksyt,
että Apple voi lopettaa joidenkin tai kaikkien Lisensoitujen appien lataamisen sallimisen
käyttäjille, tai toteuttaa muita väliaikaisia toimenpiteitä Applen oman harkinnan mukaan, jos Apple
kohtuudella uskoo, että: (i) näitä Lisensoituja appeja ei ole sallittua vientihallinnon sääntöjen tai
muiden rajoitusten mukaisesti viedä vähintään yhdelle alueelle, jonka olet määrittänyt tämän
Osan 2.1 mukaisesti; (ii) kyseiset Lisensoidut apit ja/tai käyttäjän hallussa oleva ja/tai näiden
Lisensoitujen appien käyttö loukkaa kolmansien osapuolten patentteja, tekijänoikeuksia,
tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia; (iii) näiden Lisensoitujen appien
jakelu ja/tai käyttö rikkoo sovellettavaa lakia millä tahansa alueella, jonka valitset tämän Luettelon
1 Osan 2.1 mukaisesti; (iv) olet rikkonut Sopimuksen, tämän Luettelon 1 tai muun asiakirjan
ehtoja, mukaan lukien rajoituksetta App Storen tarkistusohjeet; tai (v) Sinuun tai keneen tahansa
Sinua tai yritystäsi edustavaan tahoon kohdistuu pakotteita millä tahansa alueella, jolla Apple
toimii. Applen päätös lakata sallimasta minkä tahansa Lisensoidun apin lataamisen tämän Osan
6.3 mukaisesti ei vapauta sinua tämän Luettelon 1 mukaisista velvoitteistasi.
6.4
Voit peruuttaa minkä tahansa tai kaikki Lisensoidut apit App Storesta tai Muokatusta
appien jakelusivustosta milloin tahansa ja mistä tahansa syystä käyttämällä App Store Connect sivustossa olevia työkaluja, paitsi että käyttäjiesi suhteen valtuutat ja kehotat Applea täyttämään
tämän Luettelon 1 kohdat 1.2 (b), (c) ja (d), jotka säilyvät voimassa myös Sopimuksen
irtisanomisesta tai päättymisestä, ellet ilmoita toisin tämän Luettelon 1 Osan 4.1 ja 6.2 mukaisesti.
7.

Juridiset seuraukset

Tällä Luettelolla 1 vahvistetulla suhteella Sinun ja Applen välillä voi olla Sinulle merkittäviä juridisia
seurauksia. Ymmärrät ja hyväksyt, että Sinun vastuullasi on neuvotella juridisten neuvonantajien
kanssa juridisten velvoitteidesi suhteen.
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LIITE A

(Luetteloon 1)
1.

Apple edustajana

Nimität Apple Canada, Inc:n (”Apple Canada”) edustajaksesi seuraavalla alueella sijaitsevien
käyttäjien suorittamalle Lisensoitujen appien markkinoinnille ja käyttäjien lataamiselle:
Kanada
Nimität Apple Pty Limitedin (”APL”) edustajaksesi seuraavilla alueilla sijaitsevien käyttäjien
suorittamalle Lisensoitujen appien markkinoinnille ja käyttäjien lataamiselle:
Australia
Uusi-Seelanti
Nimität Apple Inc:n edustajaksi Kalifornian siviililain § 2295 et seq. mukaisesti seuraavalla
alueella sijaitsevien käyttäjien suorittamalle Lisensoitujen appien markkinoinnille ja käyttäjien
lataamiselle:
Yhdysvallat
Nimität Apple Services LATAM LLC:n edustajaksesi Kalifornian siviililain § 2295 et seq.
mukaisesti seuraavilla alueilla sijaitsevien käyttäjien suorittamalle Lisensoitujen appien
markkinoinnille ja käyttäjien lataamiselle:
Anguilla
Antigua ja Barbuda

Caymansaaret
Chile*

Honduras
Jamaika

Argentiina*
Bahama

Costa Rica
Dominica

Kolumbia*
Meksiko

Barbados
Belize
Bermuda

Dominikaaninen
tasavalta*
Ecuador*
El Salvador*

Brasilia

Guatemala

Bolivia

Brittiläiset
Neitsytsaaret

Grenada
Guyana

Montserrat
Nicaragua
Panama
Paraguay

Saint Lucia
St. Vincent ja
Grenadiinit
Suriname
Trinidad ja Tobago
Turks - ja
Caicossaaret
Uruguay
Venezuela

Peru

Saint Kitts ja Nevis

* Mukautetut apit ovat käytettävissä vain näillä alueilla.
Nimität iTunes KK:n edustajaksesi Japanin siviililain 643 §:n mukaisesti seuraavalla alueella
sijaitsevien käyttäjien suorittamalle Lisensoitujen appien markkinoinnille ja käyttäjien lataamiselle:
Japani
2.

Apple asiamiehenä

Nimität Apple Distribution International Ltd:n asiamieheksesi seuraavilla alueilla sijaitsevien
käyttäjien suorittamalle Lisensoitujen appien markkinoinnille ja käyttäjien lataamiselle. Tätä
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päivitetään aika ajoin App Store Connect -sivuston kautta. Tässä Sopimuksessa ”asiamiehellä”
tarkoitetaan edustajaa, joka pyrkii toimimaan omissa nimissään ja tekee sopimuksia omissa
nimissään, mutta toimii muiden henkilöiden puolesta, kuten yleisesti tunnustetaan monissa
siviilioikeusjärjestelmissä
Afganistan
Alankomaat*
Albania
Algeria
Angola
Armenia
Azerbaidžan
Bahrain*
Belgia*
Benin
Bhutan

Mauritania
Mauritius
Mikronesian liittovaltio
Moldova
Mongolia
Montenegro
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal

Sierra Leone
Singapore*
Slovakia*
Slovenia*
Sri Lanka
Suomi*
Sveitsi*
Swazimaa
Tadžikistan
Taiwan*
Tansania

Bosnia ja
Hertsegovina
Botswana
Brunei
Bulgaria*
Burkina Faso
Egypti*
Espanja*
Etelä-Afrikka
Fidži
Filippiinit*
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Guinea-Bissau
Hongkong*
Indonesia
Intia

Itävalta
Jemen
Jordania
Kambodža
Kamerun
Kap Verde
Kazakstan
Kenia
Kiina*
Kirgisia
Kongon
demokraattinen
tasavalta
Kongon
tasavalta
Korea*
Kosovo
Kreikka*
Kroatia
Kuwait
Kypros*
Laos
Latvia*
Libanon
Liberia
Libya
Liettua*
Luxemburg*
Macao
Madagaskar
Makedonia
Malawi

Niger

Tanska*

Nigeria
Norja*
Norsunluurannikko
Oman
Pakistan
Palau
Papua-Uusi-Guinea
Portugali
Puola
Qatar*
Ranska*
Romania*
Ruanda
Ruotsi*
Saksa*
Salomonsaaret
Sambia

Irak

Malediivit

São Tomé ja Príncipe

Irlanti*
Islanti*
Israel*
Italia*

Malesia*
Mali
Malta*
Marokko

Saudi-Arabia*
Senegal
Serbia
Seychellit

Thaimaa*
Tonga
Tšad
Tšekin tasavalta
Tunisia
Turkki*
Turkmenistan
Uganda
Ukraina*
Unkari
Uzbekistan
Valko-Venäjä
Vanuatu
Venäjä*
Vietnam*
Viro*
Yhdistyneet
arabiemiirikunnat*
Yhdistynyt
kuningaskunta*
Zimbabwe

* Mukautetut apit ovat käytettävissä vain näillä alueilla.
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LIITE B

(Luetteloon 1)

Ohjeet kehittäjien käyttäjän
käyttöoikeussopimuksen vähimmäisehdoille
1.
Tunnustus: Sinun ja käyttäjän on tunnustettava, että Käyttöoikeussopimus on tehty vain
Sinun ja käyttäjän välillä, ei Applen kanssa, ja Sinä, ei Apple, olet yksin vastuussa Lisensoidusta apista
ja sen sisällöstä. Käyttöoikeussopimus ei saa määrätä Lisensoiduille apeille käyttöoikeussääntöjä,
jotka ovat ristiriidassa Apple Media Services -käyttöehtojen tai volyymisisällön ehtojen kanssa
voimaantulopäivästä alkaen (jonka lukemismahdollisuuden kuittaat).
2.
Lisenssin laajuus: Käyttäjälle Lisensoitua appia varten myönnetty käyttöoikeus on
rajoitettava ei-siirrettävään lisenssiin käyttää Lisensoitua appia missä tahansa Applen
tuotemerkin tuotteessa, jonka käyttäjä omistaa tai jota hän hallitsee Apple Media Services käyttöehtojen sallimalla tavalla, paitsi että Lisensoitu appi voidaan hankkia muilla ostajalle
liittyvillä tileillä Perhejaon tai volyymihankinnan kautta tai tilin perijänä.
3.
Huolto ja tuki: Sinun on oltava yksin vastuussa Lisensoituun appiin liittyvien ylläpitoja tukipalvelujen toimittamisesta käyttöoikeussopimuksen mukaisesti tai sovellettavan lain
vaatimusten mukaisesti. Sinun ja käyttäjän on tunnustettava, että Applella ei ole minkäänlaista
velvollisuutta tarjota mitään ylläpito- ja tukipalveluja Lisensoituun appiin liittyen.
4.
Takuu: Sinun on oltava yksin vastuussa kaikista tuotetakuista, joko laissa nimenomaisesti
tai epäsuorasti mainituista, siltä osin kuin niitä ei tosiasiallisesti kiistetä. Käyttöoikeussopimuksen
on määrättävä, että jos Lisensoitu appi ei noudata sovellettavaa takuuta, käyttäjä voi ilmoittaa siitä
Applelle ja Apple palauttaa Lisensoidun apin ostohinnan kyseiselle käyttäjälle; ja että Applella ei ole
sovellettavan lain sallimissa rajoissa mitään muuta takuuvelvoitetta Lisensoituun appiin nähden
ja muut vaatimukset, tappiot, vastuut, vahingot, kustannukset tai kulut, jotka johtuvat takuun
noudattamatta jättämisestä, ovat yksin Sinun vastuullasi.
5.
Tuotevaatimukset: Sinun ja käyttäjän on tunnustettava, että Sinä, ei Apple, olet
vastuussa kaikista käyttäjän tai kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka liittyvät Lisensoituun
appiin tai käyttäjän hallussapitoon ja/tai kyseisen Lisensoidun apin käyttöön, mukaan lukien
rajoituksetta: (i) tuotevastuuta koskevat väitteet; (ii) väite siitä, että Lisensoitu appi ei ole
sovellettavien lakien vaatimusten mukainen; ja (iii) kuluttajansuojaan, yksityisyyteen tai
vastaavaan lainsäädäntöön perustivat vaatimukset, mukaan lukien Lisensoidun tai Mukautetun
appisi HealthKit- ja HomeKit-kehysten käyttö. Käyttöoikeussopimus ei saa rajoittaa vastuutasi
käyttäjälle enemmän kuin mitä sovellettava laki sallii.
6.
Immateriaalioikeudet: Sinun ja käyttäjän on tunnustettava, että jos jokin kolmas
osapuoli väittää, että Lisensoitu appi tai käyttäjän hallussapito ja käyttö rikkoo kyseisen
kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Sinä, ei Apple, olet yksin vastuussa tällaisten
immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevien vaatimusten tutkinnasta, puolustamisesta,
ratkaisemisesta ja hyväksymisestä.
7.
Lainsäädännön noudattaminen: Käyttäjän on ilmoitettava ja taattava, että (i) hän ei
sijaitse alueella, johon sovelletaan Yhdysvaltain hallituksen kauppasaartoa, tai jonka Yhdysvaltain
valtionhallinto on määrittänyt ”terrorismia tukevaksi” alueeksi; ja (ii) häntä ei ole lueteltu missään
Yhdysvaltain hallituksen luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.
8.
Kehittäjän nimi ja osoite: Sinun on ilmoitettava käyttöoikeussopimuksessa nimesi
ja osoitteesi sekä yhteystietosi (puhelinnumero, sähköpostiosoite), joihin kaikki Lisensoitua
appia koskevat käyttäjän kysymykset tai valitukset tulee osoittaa.
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9.
Kolmannen osapuolen sopimusehdot: Sinun on ilmoitettava
käyttöoikeussopimuksessa, että käyttäjän on noudatettava sovellettavia kolmansien osapuolten
sopimusehtoja käyttäessään appiasi, esimerkiksi jos sinulla on VoIP-appi, käyttäjä ei saa rikkoa
datapalvelusopimustaan Appiasi käyttäessään.
10.
Kolmannen osapuolen edunsaaja: Sinun ja käyttäjän on tunnustettava ja
hyväksyttävä, että Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat käyttöoikeussopimuksen kolmannen
osapuolen edunsaajia ja että kun käyttäjä hyväksyy käyttöoikeussopimuksen ehdot, Applella
on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeus) panna käyttöoikeussopimuksen täytäntöön
käyttäjää vastaan sen kolmantena osapuolena.
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LIITE C

(Luetteloon 1)

App Storen tarjouskoodien ehdot
Huolimatta muista Sopimuksen tai tämän Luettelon 1 ehdoista hyväksyt täten, että seuraavia ehtoja
sovelletaan kaikkiin App Store Connect -työkalun kautta pyytämiisi App Storen tarjouskoodeihin
(”Tarjouskoodit”). Tässä Liitteessä C ”Sinä” sisältää myös muut App Store Connect -tiimin jäsenet
(esimerkiksi henkilöitä, jotka ovat markkinoinnissa ja teknisissä rooleissa).
Ellei tässä kirjallisesti toisin ilmoiteta, mitään tässä Liitteessä C ei tule tulkita muokkaavan
Sopimusta tai tätä Luetteloa 1 millään tavalla, ja kaikilla isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuja termejä,
joita ei ole määritelty jäljempänä, on Ohjelmasopimuksessa määritetty merkitys.
1.

MÄÄRITELMÄT:

”Haltija” tarkoittaa henkilöä, joka sijaitsee alueella, jolle annat vähintään yhden Tarjouskoodin;
”Tarjouskoodi” tarkoittaa ainutkertaista aakkosnumeerista koodia, jonka Apple on luonut ja
toimittanut sinulle tämän Liitteen C mukaisesti ja jonka avulla App Storen asiakas voi ladata tai
käyttää ilmaiseksi App Storesta Lisensoitua appia, jolle olet pyytänyt koodin App Store Connect työkalun kautta, tarjotaanpa se ilmaiseksi tai maksullisena App Storessa (”Tarjoussisältö”); ja
”Voimassaoloaika” tarkoittaa jaksoa Tarjouskoodin aktivointipäivän ja Tarjouskoodin
vanhentumispäivän välillä.
2.
LUPA JA VELVOITTEET: Valtuutat ja kehotat Applea toimittamaan sinulle
Tarjouskoodeja pyynnöstä tämän Liitteen C ehtojen mukaisesti, ja otat täyden vastuun siitä, että
tiimin jäsen, joka pyytää tällaisia koodeja, noudattaa tämän Liitteen C ehtoja. Sinä olet vastuussa
kaikkien sellaisten tarvittavien lisenssien ja lupien turvaamisesta, jotka liittyvät Tarjouskoodien ja
Lisensoidun apin käyttöön, mukaan lukien Lisensoidun apin nimien tai muiden merkintöjen käyttö
tai niiden henkilöiden nimet tai samankaltaisuus, jotka suorittavat tai muuten esiintyvät kaikissa
medioissa Lisensoidussa apissa, missä tahansa mainonta-, markkinointi- tai muussa
myynninedistämismateriaalissa. Apple pidättää oikeuden pyytää ja vastaanottaa kopioita
tällaisista lisensseistä ja käyttöoikeuksista Sinulta milloin tahansa Voimassaoloaikana.
3.
EI MAKSUA: Lukuun ottamatta tämän Liitteen C Osassa 10 esitettyjä velvoitteitasi
et ole velvollinen maksamaan Applelle mitään palkkioita Tarjouskoodeista.
4.
TOIMITUS: Pyytäessäsi App Store Connect -työkalun kautta Apple toimittaa
Tarjouskoodit sähköisesti sinulle App Store Connectin, sähköpostin tai muun Applen ilmoittaman
menetelmän kautta.
5.
TARJOUSKOODIN AKTIVOINTIPÄIVÄ: Tarjouskoodit aktivoituvat Haltijoiden
käyttöön, kun ne toimitetaan Sinulle.
6.
TARJOUSKOODIN VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ: Kaikki käyttämättömät
Tarjouskoodit, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä Apple ID:hen, vanhenevat keskiyöllä klo 23.59
PT aikaisempana seuraavista: (a) päivämäärä, joka on kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää
Tarjouskoodien toimittamisen jälkeen; tai (b) Sopimuksen irtisanominen.
7.
SALLITTU KÄYTTÖ: Voit jakaa Tarjouskoodeja siihen päivään saakka, joka on kymmenen
(10) kalenteripäivää ennen Tarjouskoodin vanhentumispäivää, yksinomaan tarkoituksena tarjota apin
esiintymiä mediakatsaus- tai mainostarkoituksiin. Et saa jakaa Tarjouskoodeja Haltijoille millään
alueella, jolla sinulla ei ole lupaa myydä tai levittää Lisensoitua appiasi.
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8.
LISÄMATERIAALIT: Apple ei ole vastuussa minkään muiden Tarjouskoodeihin
liittyvien materiaalien kehittämisestä tai tuottamisesta kuin itse Tarjouskoodien.
9.
VAKUUTUKSET, TAKUUT JA KORVAUKSET: Vakuutat ja takaat, että: (i) Omistat
tai hallitset kaikkia oikeuksia, jotka ovat tarpeen Osassa 2 lueteltujen oikeuksien, lisenssien ja
käyttöoikeuksien myöntämiseksi, ja että näiden oikeuksien, lisenssien ja käyttöoikeuksien käyttö ei
saa rikkoa tai loukata kolmannen osapuolen oikeuksia, ja (ii) Tarjouskoodien käytön on oltava tämän
Liitteen C ehtojen mukaista, eikä se saa rikkoa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai rikkoa
mitään sovellettavia lakeja, direktiivejä, sääntöjä minkään valtion viranomaisen hallintoalueella tai
muualla maailmassa. Suostut vapauttamaan Applen, sen tytäryhtiöt ja konserniyhtiöt (ja heidän
johtajansa, virkamiehensä ja työntekijänsä) vahingonkorvauksista kaikista vahingoista, vaatimuksista
johtuvista tappioista, vastuista, vahingoista tai kuluista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot
ja kulut), toimista tai muista menettelyistä, jotka johtuvat tässä Osassa h asetettujen vakuutusten tai
takuiden rikkomisesta tai minkä tahansa muun Sopimuksen ja tämän Luettelon 1 ehdon rikkomisesta.
10.
MAKSUVAPAUTUS: Luovutat täten kaikki oikeudet kerätä rojalteja, tuottoja tai
korvauksia Lisensoidun apin jakelusta ja lataamisesta Tarjouskoodien kautta riippumatta siitä,
maksetaanko Sopimuksen tai sen Luettelon 1 mukaan mahdollisesti korvausta. Osapuolet
tunnustavat, että Applen ja Sinun välillä osapuolten vastuut mahdollisten rojaltien tai muiden
vastaavien maksujen maksamisesta kolmansille osapuolille Lisensoidun apin jakelun ja
lataamisen osalta Tarjouskoodien kautta on määritelty Sopimuksessa.
11.

EHDOT: Hyväksyt lisäksi seuraavat ehdot:

(a) Et saa myydä Tarjouskoodeja tai hyväksyä minkäänlaista maksua, luontoissuoritusta tai muuta
korvausta Tarjouskoodien jakelun yhteydessä, ja sinun on kiellettävä kolmansia osapuolia
tekemästä niin.
(b) Mikään tässä Liitteessä C ei saa osapuolia tulemaan kumppaneiksi, yhteisyrittäjiksi tai
yhteisomistajiksi, eikä kumpikaan osapuoli ole toisen työntekijä tai edustaja eikä valtuuta toista
osapuolta toimimaan, sitomaan, tai muutoin luomaan tai ottamaan mitään velvoitteita sen
puolesta minkä tahansa tämän Liitteen C mukaisen liiketoimen yhteydessä; edellyttäen kuitenkin,
että mikään tässä Osassa 11(b) ei vaikuta, heikennä tai muuta kummankin osapuolen oikeuksia
ja velvollisuuksia, mukaan lukien niiden välinen edustaja- tai toimihenkilösuhde sopimuksen
Luetteloiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.
(c) Sinun on julkistettava näkyvästi kaikki sisällön ikärajoitukset tai varoitukset, joita laillisesti
vaaditaan Alueilla, ja varmistettava, että Tarjouskoodeja jaetaan vain henkilöille, joiden ikä
on sopiva ja sopusoinnussa siihen liittyvän Lisensoidun apin App Store -luokituksen kanssa.
(d) Käyttäydyt rehellisesti ja eettisesti etkä tee mitään suullista tai kirjallista lausuntoa tai tee
mitään toimintaa tai osallistu mihinkään toimintaan, joka on siveetöntä, laitonta tai rohkaisee
laittomaan tai vaaralliseen toimintaan tai joka saattaa halveksia, halventaa tai vahingoittaa
Applea tai sen liiketoimintaa.
(e) Apple ei ole vastuussa teknisen tuen tai asiakastuen tarjoamisesta Sinulle tai Haltijoille
sen lisäksi, mitä Apple tarjoaa tavallisille App Store -käyttäjille.
(f) Hyväksyt nämä Tarjouskoodin lisäehdot liitettynä Liitteeksi 1.
(g) SISÄLLYTÄT KAIKKI ALUEKOHTAISET HALTIJOITA KOSKEVAT EHDOT SEKÄ
TARJOUSKOODIN VIIMEISEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄN KAIKKIIN KEINOIHIN, JOILLA
TARJOUSKOODIA JAETAAN HALTIJOILLE (ESIMERKIKSI VARMENNE, KORTTI TAI
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SÄHKÖPOSTIVIESTI). VOIT KÄYTTÄÄ NÄITÄ ALUEKOHTAISESTI LOKALISOITUJA TIETOJA
TARJOUSKOODIEN PYYTÄMISEN YHTEYDESSÄ APP STORE CONNECT -TYÖKALUSSA.
(h) Olet yksin vastuussa Tarjouskoodien käytöstä, mukaan lukien kaikkien muiden App Store
Connect -tiimin jäsenten käytöstä, sekä kaikista Sinulle tai Applelle aiheutuvista menetyksistä
tai vastuista.
(i) Jos Lisensoitu appisi poistetaan jostain syystä App Storesta, suostut lopettamaan
Tarjouskoodien jakelun ja hyväksyt sen, että Apple voi poistaa tällaiset Tarjouskoodit käytöstä.
(j) Suostut siihen, että Applella on oikeus poistaa Tarjouskoodit käytöstä, vaikka ne jo
toimitettaisiin Haltijoille, jos rikot mitä tahansa tämän Liitteen C, Sopimuksen tai sen
Luetteloiden 1, 2 tai 3 ehtoja.
(k) Voit levittää Tarjouskoodeja Alueilla, mutta suostut siihen, että et saa viedä Tarjouskoodeja
käytettäväksi Alueiden ulkopuolella etkä väittää, että sinulla on oikeus tai kyky tehdä niin.
Tarjouskoodien menetys- ja omistusoikeuden siirron riski siirtyy Sinulle, kun ne toimitetaan
sinulle App Store Connect -apissa, sähköpostitse tai muulla Applen toimittamalla menetelmällä.
12.
APPLE-TAVARAMERKIT: Apple-tavaramerkkien käyttö Tarjouskoodien yhteydessä
on rajoitettu vain ”iTunesiin” ja ”App Storeen” (”Merkit”) seuraavien ohjeiden ja mahdollisten
lisäohjeiden, joita Apple voi ajoittain antaa, mukaan:
(a) Voit käyttää Merkkejä vain voimassaoloaikana
(b) Sinun on toimitettava kaikki mainonta-, markkinointi-, tai myynninedistämismateriaalit tai
muut materiaalit missä tahansa ja kaikissa medioissa, jotka ovat nyt tunnettuja tai jotka keksitään
jäljempänä ja jotka sisältävät Merkkejä, ennen käyttöä Applelle kirjalliseen hyväksyntään. Kaikkia
sellaisia materiaaleja, joita Apple ei ole nimenomaisesti hyväksynyt kirjallisesti, pidetään Applen
hylkääminä.
(c) Voit käyttää Merkkejä vain viitteellisinä etkä saa käyttää Merkkejä näkyvimpänä visuaalisena
elementtinä missään materiaalissa. Yrityksesi nimen, tavaramerkkien tai palvelumerkkien tulee
olla huomattavasti suurempia kuin mikä tahansa viittaus Merkkeihin.
(d) Et voi suoraan tai epäsuorasti antaa ymmärtää, että Apple sponsoroisi Sinua, Lisensoituja
appejasi tai muita myynninedistämistoimiasi, joita varten pyydät Tarjouskoodeja, olisi kytköksissä
niihin tai hyväksyisi niitä.
(e) Myönnät, että Merkit ovat Applen yksinomaista omaisuutta, ja suostut olemaan vaatimatta
mitään oikeuksia, omistuksia tai etuja Merkkeihin tai milloin tahansa haastamaan Applen
oikeuksia Merkkeihin tai hyökkäämään niitä kohtaan. Kaikki Merkkien käytöstä johtuva liikearvo
tulee olemaan yksinomaan Applen hyödyksi, eikä se luo Sinulle mitään oikeuksia, omistajuutta
tai omistusoikeutta Merkkeihin.
13.
SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ: Kaikkia sellaisia oikeudenkäyntejä tai muita
riitojen ratkaisuja Sinun ja Applen välillä, jotka johtuvat tästä Liitteestä C tai siihen liittyvistä
tosiseikoista tai liittyvät niihin, säännellään Sopimuksen Osassa 14.10.
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Liite 1

(Luettelon 1 Liitteeseen C)

App Storen tarjouskoodien ehdot

1.
Kaikki tämän Liitteen C mukaisesti toimitetut Tarjouskoodit, riippumatta siitä, onko niitä
sovellettu App Store -tiliin, vanhentuvat tässä Liitteessä C esitetyllä tavalla.

2.
Tarjouskoodit ja käyttämättömät saldot eivät ole lunastettavissa käteisellä, eikä niitä
voi palauttaa käteispalautuksina, vaihtaa tai käyttää muiden tuotteiden ostamiseen tai korvausten
tai iTunes-lahjojen tarjoamiseen joko Sinun tai Haltijan toimesta. Tämä sisältää Tarjouskoodit,
jotka ovat vanhentuneet käyttämättä.
3.
Tarjouskoodit voidaan lunastaa vain Alueella olevan App Storen kautta, joka on avoinna
vain Alueella oleville henkilöille, joilla on voimassa oleva Apple ID. Kaikkia App Store -tuotteita ei
välttämättä ole saatavilla kaikilla Alueilla. Tarvitaan Internet-yhteys (voi edellyttää lisämaksuja),
Apple-ohjelmiston uusin versio ja muu yhteensopiva ohjelmisto ja laitteisto.
4.
App Storesta ostettujen tuotteiden Tarjouskoodien lunastus, ostot ja käyttö edellyttää,
että hyväksyt sen lunastus- tai ostohetkellä esitetyt käyttöehdot, jotka löytyvät osoitteesta
http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.
5.

Tarjouskoodit sijoitetaan Haltijan sovellettavaan Apple ID -tiliin, eikä niitä voi siirtää.

6.
Jos Haltijan tilaus ylittää Tarjouskoodeissa käytettävissä olevan määrän,
Haltijan on luotava Apple ID -tili ja maksettava saldo luottokortilla.

7.
Ellei toisin mainita, tietojen keräämiseen ja käyttöön sovelletaan Applen
tietosuojakäytäntöä, joka löytyy osoitteesta http://www.apple.com/legal/privacy/fi.

8.
Apple ei ole vastuussa kadonneista tai varastetuista Tarjouskoodeista. Jos Haltijoilla
on kysyttävää, lisätietoja on Applen tuessa osoitteessa https://support.apple.com/fi-fi/apps.
9.
Apple pidättää oikeuden sulkea Haltijan tilit ja pyytää vaihtoehtoisia maksutapoja,
jos Tarjouskoodeja hankitaan tai käytetään vilpillisesti App Storessa.

10.
APPLE JA SEN LISENSSINHALTIJAT, KONSERNIYHTIÖT JA LISENSSINANTAJAT
EIVÄT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TARJOUSKOODEILLE TAI
APP STORELLE, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA
TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. JOS TARJOUSKOODI EI OLE TOIMINNALLINEN, HALTIJAN TAI YHTIÖN
AINOA KORJAUSTOIMENPIDE JA APPLEN AINUT KORVAUSVELVOLLISUUS ON KYSEISEN
TARJOUSKOODIN VAIHTO. NÄMÄ RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ OLE VOIMASSA. TIETYT
PAIKALLISET JA ALUEELLISET LAIT EIVÄT SALLI RAJOITUKSIA OLETETTUIHIN TAKUIHIN
TAI TIETTYJEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA. JOS NIITÄ
LAINSÄÄDÄNTÖJÄ KÄYTETÄÄN, JOTKIN TAI KAIKKI YLIMMÄISET VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET,
POIKKEUKSET TAI RAJOITUKSET EIVÄT OLE VOIMASSA, JA SINULLA TAI HALTIJALLA VOI OLLA
MYÖS LISÄOIKEUKSIA.
11.
Apple pidättää oikeuden muuttaa ajoittain mitä tahansa tämän Liitteen 1 ehtoja ilman
erillistä ilmoitusta.
12.
lailla.

Mikä tahansa näiden käyttöehtojen osa voi olla mitätön, jos se on kielletty tai rajoitettu
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LIITE D

(Luetteloon 1)

App Storen lisäehdot

1.
Löydettävyys App Storessa: Lisensoidun appisi löydettävyys App Storessa riippuu
useista tekijöistä, eikä Apple ole velvollinen näyttämään, esittelemään tai luokittelemaan
Lisensoitua appiasi millään tietyllä tavalla tai tietyssä järjestyksessä App Storessa.
(a) Apin sijoituksessa ja löydettävyydessä käytetyt pääparametrit ovat tekstin osuvuus, kuten
tarkan otsikon käyttö, asiaankuuluvien avainsanojen/metatietojen lisääminen ja kuvaavien
luokkien valitseminen Lisensoidussa apissa; asiakkaiden käyttäytyminen luokitusten, arvostelujen
ja appien latausten lukumäärän ja laadun suhteen; myös App Storen julkaisupäivää voidaan
harkita osuvissa hauissa ja sitä, oletko rikkonut Applen julkaisemia sääntöjä. Nämä pääparametrit
tuottavat osuvimmat tulokset asiakkaiden hakukyselyihin.
(b) Harkitessaan appien esiintymistä App Storessa toimittajamme etsivät korkealaatuisia appeja
kaikissa luokissa keskittyen erityisesti uusiin ja merkittäviä päivityksiä sisältäviin appeihin.
Tärkeimmät parametrit, joita toimittajat ottavat huomioon, ovat käyttöliittymäsuunnittelu,
käyttökokemus, innovaatio ja ainutlaatuisuus, lokalisoinnit, saavutettavuus, App Storen
tuotesivun kuvakaappaukset, appien esikatselut ja kuvaukset ja lisäksi pelien, pelattavuuden,
grafiikan ja suorituskyvyn osalta ääni, kertomus ja tarinan syvyys, toistettavuus ja pelin ohjaukset.
Nämä pääparametrit esittelevät laadukkaita, hyvin suunniteltuja ja innovatiivisia appeja.
(c) Jos käytät Applen palvelua Appisi maksulliseen mainostamiseen App Storessa, Appisi voidaan
näyttää mainospaikassa ja nimetä mainossisällöksi.
Lisätietoja appien löydettävyydestä on osoitteessa https://developer.apple.com/appstore/discoverability/.
2.

Pääsy App Store -tietoihin

Voit käyttää tietoja Lisensoidun appisi taloudellisesta suorituskyvystä ja käyttäjien sitoutumisesta
App Store Connectissa App Analyticsin, myynnin ja trendien sekä maksujen ja taloudellisten
raporttien avulla. Voit hankkia kaikki Lisensoidun appisi taloudelliset tulokset yksittäisten appien
myynnistä ja apin sisäisistä ostoista (mukaan lukien tilaukset) Myynnit ja trendit -osiosta tai ladata
tiedot talousraporteista ja voit tarkastella App Analyticsin tietoja, joita ei voida tunnistaa
henkilökohtaisesti ja joiden avulla voit selvittää, miten kuluttajat käyttävät Lisensoituja appejasi.
Lisätietoja löytyy osoitteesta https://developer.apple.com/app-store/measuring-app-performance/.
App Analytics -tiedot toimitetaan vain asiakkaidemme suostumuksella. Lisätietoja on artikkelissa
https://developer.apple.com/app-store-connect/analytics/. Apple ei anna Sinulle pääsyä
henkilötietoihin tai muihin tietoihin, jotka muut kehittäjät ovat toimittaneet tai jotka on luotu App
Storen käytön kautta; eikä Apple myöskään tarjoa muille kehittäjille pääsyä henkilökohtaisiin tai
muihin tietoihin, jotka tarjotaan App Storen käyttösi mukaan tai jotka on luotu siitä. Tällainen tietojen
jakaminen olisi ristiriidassa Applen tietosuojakäytännön ja asiakkaiden odotusten kanssa siitä,
miten Apple kohtelee heidän tietojaan. Voit pyrkiä keräämään tietoja asiakkailta suoraan,
kunhan tietoja kerätään laillisella tavalla ja noudatat App Storen tarkistusohjeita.
Apple käsittelee henkilökohtaisia ja ei-henkilökohtaisia tietoja Applen tietosuojakäytännön
mukaisesti. Tietoja Applen pääsystä kehittäjä- ja asiakastietoihin ja niihin liittyvistä
käytännöistä löytyy App Store & Privacy -sivustolta, joka on saatavilla osoitteessa
https://support.apple.com/fi-fi/HT210584. Apple voi tarjota joitain ei-henkilökohtaisia tietoja
strategisille kumppaneille, jotka työskentelevät Applen kanssa tarjotakseen tuotteitamme ja
palveluitamme, auttaakseen Applea markkinoimaan asiakkaita ja myymään mainoksia Applen
puolesta App Storessa ja Apple News and Stocksissa. Tällaiset kumppanit ovat velvollisia
suojaamaan näitä tietoja, ja ne voivat sijaita siellä, missä Apple toimii.
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3.

P2B-asetuksen valitukset ja sovittelu EU:ssa

Kehittäjät, jotka ovat sijoittautuneet alueelle ja tarjoavat tuotteita tai palveluja asiakkaille, jotka
sijaitsevat alueella, johon sovelletaan alusta-elinkeinon sääntelyä ("P2B-asetus"), kuten
oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus online-välityspalvelujen yrityskäyttäjille, voivat tehdä valituksia tällaisen P2B-asetuksen
mukaisesti seuraaviin kysymyksiin liittyen osoitteessa https://developer.apple.com/contact/p2b/:
(a) Applen väitetty laiminlyönti P2B-asetuksessa asetetuista velvoitteista, jotka vaikuttavat
Sinuun alueella, johon olet sijoittautunut; (b) tekniset ongelmat, jotka vaikuttavat Sinuun ja
liittyvät suoraan Lisensoidun appisi jakeluun App Storessa alueella, johon olet sijoittautunut;
tai (c) Applen toteuttamat toimenpiteet tai käyttäytyminen, jotka vaikuttavat Sinuun ja liittyvät
suoraan Lisensoidun appisi jakeluun App Storessa alueella, johon olet sijoittautunut. Apple
harkitsee ja käsittelee tällaiset valitukset ja ilmoittaa tuloksesta Sinulle.
Kun Kehittäjät sijaitsevat Euroopan unionissa ja tarjoavat tuotteita ja palveluita asiakkaalle, joka
on Euroopan unionissa, Apple yksilöi seuraavan välittäjäpaneelin, jonka kanssa Apple on valmis
sitoutumaan pyrkimään sopimukseen sellaisten kehittäjien kanssa, jotka ovat sijoittautuneet
Euroopan unioniin ja jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja asiakkaalle, joka sijaitsee Euroopan
unionissa, sovintomenettelyssä ilman oikeudenkäyntiä kaikissa Applen ja sinun välisissä
kiistoissa, jotka liittyvät kyseisten App Store -palveluiden tarjoamiseen, mukaan lukien valitukset,
joita ei voitu ratkaista valituksenkäsittelyjärjestelmämme avulla:
Centre for Effective Dispute Resolution
P2B Panel of Mediators
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
United Kingdom
https://www.cedr.com/p2bmediation/

LYL117
06/06/2022
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