Myyrä-Yritysrekisterin yleiset käyttöehdot (päivitetty 29.9.2016 / JJ)
Kiitos palveluidemme käyttöönotosta ja luottamuksesta. Myyrä-yritysrekisteri-palvelun tarjoaa
MelbaGroup Oy (jäljempänä Melba) Palvelua käyttämällä hyväksyt seuraavat palveluehdot. Tutustu niihin
huolella. Teitä nimitetään tässä dokumentissa asiakkaaksi.

Myyrä-yritysrekisteri
Melban Myyrä-yritysrekisteri rakentuu kahdesta olennaisesta osasta, yritys- ja henkilötietojen rekisteristä
sekä ohjelmistosta. Ohjelmiston avulla voidaan rajata ja hakea kohderyhmiä ja niihin liittyviä päättäjiä. Sen
avulla tiedot voidaan siirtää joko MelbaFresh CRM-ohjelmistoon tai ottaa ulos tiedostomuotoisena.

Tunnukset
Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksia. Ne ovat maksuttomia viiteen, samanaikaiseen
käyttäjään saakka per yritys. Maksuttomat käyttäjätunnukset ovat voimassa 30 päivää niiden
tilaushetkestä, mikäli asiakas ei osta palvelusta tietoja. On hyvä ymmärtää, että kaikilla käyttäjillä on
automaattisesti oikeus ostaa palvelusta tietoja.

Tietojen ostaminen
Tietojen ostaminen alkaa ns. creditin tilaamisella. Creditillä määritellään se, miten paljon asiakas tarvitsee
tietoja. Credit tarkoittaa yritysten määriä ja ne myydään 500 yrityksen erissä. Creditin tilaamisen
yhteydessä Melba tarkistaa käyttäjän tiedot ja oikeuden ostaa palveluita. Tämän jälkeen palvelusta voi
vapaasti ladata tietoja creditin sallimissa puitteissa.
Tietojen lataaminen puolestaan mahdollistaa tietojen käyttöoikeuden asiakkaalle. Ohjelmisto sallii tietojen
lataamisen vain olemassa olevan creditin suuruisena.

Tietojen ylläpito
Myyrä-yritysrekisteriin on liitettävissä myös ylläpitopalvelu. Ylläpitopalveluun voi laittaa haluamansa
määrän yrityksiä. Palvelumme tuottaa automaattisesti ylläpidossa oleviin yrityksiin tuoreimman
mahdollisen tiedon kerran kuukaudessa. Päivitys tapahtuu kuukauden ensimmäisen puolikkaan aikana.
Ylläpidosta tuotetaan raportti, joka sisältää yhteenvedon tapahtuneista muutoksista.

Ohjelmisto
Ohjelmisto on selainpohjainen ja toimii kaikilla, uusimmilla ja yleisimmillä nettiselaimilla. Melba saattaa
suositella tiettyjen selaimien käyttöä asiakaskokemuksen perusteella.
Ohjelmistossa on erittäin helppo hakutoiminto, jonka avulla käyttäjä saa rajattua ja haettua
kiinnostavimmat kohderyhmät, eli yritykset ja niiden päättäjät. Hakutulos raportoidaan rekisterissä olevien
taustatietojen avulla ja jokainen raportti toimii samalla hakuehtojen täsmentämisen apuna.

Asiakkaan oikeudet ja velvoitteet
Asiakas vastaa siitä, että käyttäjätunnukset on annettu oikeille henkilöille ja myös siitä, että käyttäjällä on
oikeus käyttää palveluita. Huomioi erityisesti ne hetket, jolloin henkilöstön tehtävät vaihtuvat tai käyttäjä
irtisanoutuu.

Palvelu on tarkoitettu vain asiakkaan omaan käyttöön eikä Myyrä-palvelusta ladattuja rekisteritietoja saa
luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Tiedot voidaan luovuttaa postitusyritykselle tai vastaavalle, joka operoi
asiakkaan kampanjointia.
Yritysasiakkaan saadessa palvelusta käyttöönsä yritys- ja päättäjätietoa, tulee asiakkaasta rekisteritiedon
ylläpitäjä. Asiakas saa tietoihin rajoitetun käyttöoikeuden. Ylläpitäjä vastaa itse rekisterissään olevan tiedon
ajantasaisuudesta ja käyttötavoista. Mikäli asiakas käyttää tietoja väärin, esimerkiksi luvattomaan
sähköpostimarkkinointiin (spam), on vastuu mahdollisesta mustalle listalle joutumisesta asiakkaalla
itsellään.
Asiakkaamme velvollisuutena on pitää yllä henkilötietolain mukaista rekisteriselostetta.

Melban oikeudet ja velvoitteet
Melba ei vastaa asiakkaalle tietokannoissa esiintyvistä virheistä tai palvelun viivästymisen mahdollisesti
aiheuttamista vahingoista.
Melba pidättää itsellään täydelliset omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet luovuttamiinsa
tietoihin.
Melballa on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan käyttäjille verkkosivuilla
tai rekisteröityneille käyttäjille sähköpostilla ja/tai palveluiden verkkosivuilla. Muutokset astuvat voimaan
ilmoitettuna ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy uudet ehdot jatkaessaan palvelun käyttöä.

Tietosuoja
Melban liiketoiminnan yksi osa on henkilö - ja yritystietojen käsittely. Tietosuojan ja yksityisyyden
kunnioittaminen on Melban toiminnan perusedellytys ja lähtökohta. Melba noudattaa Suomen
tietosuojalainsäädäntöä tiedon hankinnassa ja käsittelyssä, tietokannan ylläpidossa sekä tietojen
luovuttamisessa.
Melba pidättää oikeudet hintojen muutoksiin. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Palvelun luonteen vuoksi,
creditin tilaamista ja tietojen lataamiseen liittyvää tilausta ei voida perua sen tekemisen jälkeen.
Palvelun käyttöönotolla asiakas hyväksyy Melban markkinointiviestinnän vastaanottamisen. Melba saattaa
lähestyä asiakasta tuotteisiin tai palveluihin liittyvällä viestinnällä. Asiakkaalla on oikeus milloin vain
peruuttaa nämä viestit.

Tietosisältö
Myyrä-Yritysrekisteri sisältää yrityksiin liittyvää tietoa sekä henkilötietoja päättäjistä:
YRITYS:
yritysnimi
y-tunnus
osoitteet
yleinen s-posti
puhelin
www-osoite
riskiryhmä kolmiportaisena
organisaation koko (luokka ja tarkka jos olemassa)
liikevaihto (luokka ja tarkka jos olemassa)
perustamisvuosi
yhtiömuoto
toimiala viisiportaisena
kunta ja maakunta
bruttotulos
yrityksen luottotietojen hakutiheys kolmiportaisena
käyttökate % ebitda
liikevaihdon muutos %
liikevoitto % ebit
nettotulos %
oma pääoma
omavaraisuusaste
quick ratio
sijoitetun pääoman tuottoprosentti
taseen loppusumma
tilikauden tulos
tilikauden vuosi
HENKILÖ:
nimi
titteli
vastuualue
rooli
s-posti
puhelin

