Tervetuloa Midsonan sivustolle! Midsona arvostaa kiinnostustasi
yritystämme ja sivustoamme kohtaan. Luethan alla olevan tekstin, ennen
sivustomme käyttöä.
Kaikki sivuilla oleva informaatio on yleistä eikä sitä pidä käyttää tärkeiden päätösten perustana.
Vaikka pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että verkkosivusto on tarkka ja ajan tasalla, mahdolliset
kirjoitusvirheet, meistä riippumattomat sekä tekniset ongelmat saattavat aiheuttaa väärää tietoa
sivuillemme. Tämän vuoksi Midsona Oy ei pysty takaamaan tai ottamaan vastuuta informaation
tarkkuudesta tai ajan tasaisuudesta, vaikka se onkin tavoitteemme.

TEKIJÄNOIKEUDET
Sivuston sisältö on Midsona AB:n (publ) ja sen tytäryhtiöiden (Midsona Sverige AB, Midsona Norge
AS, Midsona Danmark A/S, Midsona Finland Oy, Vitalas AB, Vitalas A/S, Vitalas AS ja Vitalas Oy)
omistamaa ja se on suojattu ruotsalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslailla. Kaikki oikeudet
pidätetään. Sivuston sisällön luvaton käyttö tai jakelu saattaa rikkoa tekijänoikeuksia,
tavaramerkkejä ja / tai muuta ruotsalaista tai kansainvälistä lakia ja saattaa johtaa oikeustoimiin.
Sisältöä ei saa muuttaa, välittää, jäljentää, julkaista, lisensoida, siirtää tai myydä ilman Midsonan
kirjallista suostumusta. Sivusto voi sisältää kuvia, jotka kuuluvat muille tekijänoikeuksien haltijoille.
LINKIT
Kaikki sivustoon johtavat linkit täytyy johtaa sivuston etusivulle, ellei Midsonan kanssa olla toisin
sovittu. Linkittäessä, kaikki sivuston materiaali on avauduttava erilliseen ikkunaan, eikä sitä saa
esittää toisen tavaramerkin tai logon yhteydessä.
KÄÄNNÖS
Englanninkielinen verkkosivusto on käännetty suoraan ruotsinkielisestä sivustosta. Ristiriidan
tapahtuessa, ruotsinkielinen versio on aina ensisijainen.
EVÄSTEET
Mikä on eväste?
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.
Suostumus
Evästeiden käyttö vaatii sivustolla kävijän hyväksyntää. Asettaessasi selaimesi automaattisesti
hyväksymään evästeet, sinun katsotaan antaneen suostumuksesi.
Kuinka välttyä evästeiltä
Jos et halua hyväksyä evästeiden käyttöä verkkosivustollamme, voit määrittää selaimesi asetukset
hylkäämään evästeet. Lisätietoa saat selaimesi tukisivuilta.
Mihin evästeitä käytetään?
Evästeiden tiedot antavat meille mahdollisuuden nähdä kuinka monta kävijää verkkosivustollamme
käy ja miten sitä käytetään. Keräämme tilastotiedot yhteen Analyticsin analyysityökalun avulla.

Tunnistamalla ja ymmärtämällä verkkosivustoamme pystymme kehittämään ja parantamaan sitä.
Saadaksesi lisätietoja evästeistä, lue PTS-verkkosivusto.
YKSITYISYYS / REHELLISYYSPOLITIIKKA
Tietosuojakäytännön tarkoituksena on selittää, miten ja mihin tarkoitukseen käytämme
henkilötietojasi. Lue tämä käytäntö huolellisesti.
OTA YHTEYTTÄ
Jos sinulla on kysyttävää edellä mainituista tiedoista, olethan yhteydessä Midsonaan sähköpostitse.

