
Tekijänoikeus 

Tekijänoikeudet näillä sivuilla olevaan aineistoon omistaa Huuhtajankoski Adventures 

Oy. Käyttämällä tätä sivustoa sitoudut seuraaviin ehtoihin: 

1. Sisältö 

Tämän sivuston kaiken sisällön – kuten tekstien tai kuvien – omistusoikeus ja 

tekijänoikeus kuuluvat tekijälle. Joidenkin kuvien tekijänoikeudet voivat kuulua 

ulkopuoliselle taholle. Sivustolla mainitut tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla 

omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

2. Sivujen käyttö 

Sivuston sisältämän aineiston muokkaaminen, kopiointi tai uudelleenjulkaiseminen 

kaupallisessa tarkoituksessa ilman erillistä kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. 

Sen sijaan linkittäminen muilta sivuilta on paitsi sallittua myös suotavaa. 

Sivuston virheettömyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta 

minkäänlaista takuuta. Sisältö on tuotettu parhaan osaamisen mukaan ja se pyritään 

pitämään mahdollisimman virheettömänä. Siitäkin huolimatta se voi sisältää virheitä, 

joten käytät siitä saamaasi tietoa omalla vastuullasi. Yritys Huuhtajankoski Adventures 

Oy ei ole missään vastuussa sivuilla annettujen tietojen oikeellisuudesta. 

3. Henkilötiedot 

Sivustolle sähköpostitse tai muilla keinoin antamiasi henkilötietoja, kuten nimeä tai 

sähköpostiosoitetta, käytetään luottamuksellisesti kunnioittaen yksityisyydensuojaa. 

Sähköpostiosoitetta tai muita tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Sivulla on käytössä ohjelmisto, joka evästeiden avulla tutkii mitä sivuja käyttäjät 

lukevat. Tuloksia käytetään sivuston kehittämiseksi, tietoja ei yhdistetä käyttäjien 

henkilötietoihin. 

4. Linkit muille www-sivuille 

Sivuilla voi olla linkkejä muille sivustoille, jotka omistaa tai joita ylläpitää ulkopuolinen 

taho. Koodimentorina en valvo enkä kanna vastuuta kyseisten sivujen sisällöstä, 

yksityisyydensuojakäytännöistä tai turvallisuudesta. 

5. Evästeet ja vastaavat teknologiat 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän 

tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa 

keräämään tietoa käyttäjien selailemista sivuista, sivusta, jolta käyttäjä on siirtynyt 

sivullemme, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan 

yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti 

parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai 

tiedostoja eikä käyttäjistä kerätä henkilökohtaisia tietoja, joiden perusteella 

yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. 

Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen 

tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua 



meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat 

mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet 

Explorer-selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon 

kautta kohdasta ”Suojaus”. 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin 

ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 

6. Käyttöehtojen muutokset 

Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta 

päivittämällä tätä asiakirjaa. Ajantasaiset käyttöehdot löytyvät tältä sivulta, siksi 

kehotamme ajoittain tarkistamaan ne täältä. 

Otathan yhteyttä, jos haluat lisätietoja. 

Copyright © Huuhtajankoski Adventures Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 

 

Tietosuojaseloste 

Huuhtajankoski Adventures Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka noudattaa henkilötietolakia 
pykäliä 10 ja 24§, ja yleistä tietosuoja-asetusta GDPR. 

Tämä seloste on laadittu sivustolle www.huuhtajankoski.fi päivämääränä 10.06.2021. 

1. Rekisterinpitäjänä toimii: Huuhtajankoski Adventures Oy 3212997-6, sekä yrityksen 
vastuuhenkilöt vastaavat siitä. 

Huuhtajantie 160, 72210 Tervo. Sähköposti: huuhtajankoskiadventures@gmail.com / puh: 
0505904313 Petri Huttunen / 0407746308 Teemu Hiltunen. 

2. Nimi rekisterille: Huuhtajankoski Adventures Oy:n asiakas, tietosuoja- ja käyttöoikeusrekisteri. 
 

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilö suostuu EU:n yleiseen 

tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeusperusteeseen kaikkien henkilötietojen käsittelyä 

varten. Sivuston käyttö on vapaaehtoista, ja kaikki henkilötietojen käsittelyä kerätty 

informaatio liittyy hyvätapaiseen asiakassuhteeseen ja sen ylläpidollisiin toimiin. Tietoja ei 

jaeta eteenpäin tai käytetä väärin, eikä niillä profiloida tai luokitella asiakasta millään tavalla.  

 

4. Rekisterin sisältö tietojen osalta 

Rekisterissä tallennetaan mahdollisesti: nimi, yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköposti ja 
osoite, IP-verkko-osoite ja palveluihin liittyvät tilaustiedot kuten laskutustiedot tai muu. 

 

http://www.huuhtajankoski.fi/
mailto:huuhtajankoskiadventures@gmail.com


6. Sääntöjen mukainen toiminta, asiakkaan tarkastamisoikeus ja tietojen käsittelyyn liittyvät 
oikeudet. 

Tähän rekisteriin tallennettavia tietoja asiakkaalta saadaan lähetetyistä viesteistä, tilauksista, 
puhelimella tai muilla sopimuksilla. Tietoja ei jaeta eteenpäin. Tietoja ei siirretä 
rekisterinhallinnoijan toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Siirrämme ja käsittelemme kaikkia meille luovutettuja tietoja huolellisesti ja ne suojataan 
asianmukaisesti. Tietojen säilytys palvelemilla tai laitteistoissa suojataan tietoturvasuojalla. 
Asiakas voi vaatia tietojen korjaamista tai oikaista hänestä tallennettuja tietoja ja niiden 
paikkaansa pitävyyttä. Vastaamme näihin tiedusteluihin kuukauden kuluessa.  

Asiakas voi pyytää poistamaan kaikki häntä koskevat tietonsa Huuhtajankoski Adventuresin 
ylläpitämästä rekisteristä, tai tietoja voi pyytää rajoittamaan. Reagoimme kuukauden kuluessa 
kirjallisiin pyyntöihin, jotka tulee osoittaa: huuhtajankoskiadventures@gmail.com 
sähköpostiin. 

 

Toimitusehdot verkkokauppaan www.huuhtajankoski.fi  

Yleistä verkkokaupastamme: 

Verkkokauppaa hallinnoi: Huuhtajankoski Adventures Oy, Y-tunnus: 3212997-6. Osoite: 
Huuhtajantie 160, 72210 Tervo. Yritys myy pääasiallisesti tuotteita ja palveluita yksittäisille 
kuluttajille, yrityksille Euroopan Unionin alueella. Toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin 
verkkokauppatoimintaan alkaen 10.6.2021, joten ehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti. 
Toimitusehdot pidetään aina ajan tasalla. 

Hinnat ja tuotteiden sisältö: 

Kaikkien tuotteiden hinnat ja sisällöt on esitetty tuotteen myymisen yhteydessä. Pidätämme 
hinnanmuutoksiin oikeuden, tarkastathan että myytävä tuote täsmää ajantasaisen hinnaston 
mukaisesti, joka on nähtävissä sivustolla. Tuotteet ovat verollisia ja niiden lopullinen hinta 
näkyy suoraan tuotteen hintana ostoskorissa. Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksille. 

Toimituskulut, lähetys ja tilaaminen: 

Kaikki toimituskulut ovat riippuvaisi tuotteesta, kuten pakkauksen koosta ja painosta. 
Verkkokaupasta tilattuihin majoituslupiin kalastuksella ei tule erillisiä toimituskuluja. 
Toimituskulut muihin tuotteisiin lisätään automaattisesti ne lisättäessä ostoskoriin. 

Tilaat halutessasi tuotteita sivustolta lisäämällä haluttuja tuotteita ostoskoriin ja vahvistat 
tilauksen maksamalla sen. Paytrail on turvallinen maksukanava, joka yrityksellä on käytössä. 
Sitoudut ostotapahtumassa toimitusehtoihimme. Tilaus on maksun jälkeen sitova, ja 
hyväksyessäsi varausehdot, se synnyttää meidän ja sinun välillä sitovan sopimuksen. 
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Maksaminen ja maksuvahvistus: 

Voit maksaa tilaukset Paytrailin tarjoamilla maksutavoilla. Kun teet onnistuneen tilauksen, 
sähköpostiisi saapuu vahvistus, joten annathan meille sähköpostiosoitteesi. Mikäli tilaus 
epäonnistuu yrityksestämme riippumattomista syistä, emme ole siitä vastuussa. 

Toimitusaika ja tapa: 

Toimitusaika on yleensä 1-4 arkipäivää. Huomioi, että majoitusta varattaessa verkkokaupasta 
kalastusluvilla, sopimus syntyy jo heti tuote ostettaessa. Muut tuotteet toimitamme valitun 
toimitustavan mukaan, lahjakortit lähetetään postitse. Yritys Huuhtajankoski Adventures Oy ei 
vastaa seurauksista, mikäli toimitukset viivästyvä meistä johtumattomista syistä.  

Palautus- ja peruutusoikeudesta:  

Kuluttajana sinua sitoo kuluttajasuojalaissa määritelty oikeus, joka on voimassa Suomessa. 
Ilmoita meille 14-päivän kuluessa, niin selvitämme asian kanssasi. Ilmoitus tehdään kirjallisesti, 
ja toimitetaan sähköpostiosoitteeseemme: huuhtajankoskiadventures@gmail.com  

Mikäli kauppa peruutetaan, asiakas palauttaa fyysisen tavaran 14-päivän kuluttua 
peruutuksesta. Palauttaja maksaa tästä aiheutuneet kustannukset, näitä ei hyvitetä 
kuluttajalle. Kalastusluvan palautuksesta 14-päivän sisällä määritetään erikseen 
varausehdoissa.  

Palautamme sinulle jo maksetut rahat viipymättä peruutuksen tekemisestä 5-pankkipäivän 
kuluessa.  Mikäli kyse on tuotteesta, sen vastaanottamisen jälkeen. 

Pattitilanteet: 

Kun vastaanotat lähetystä, tarkasta sen kunto ja sisältö. Jos lähetys on näiltä osin virheellinen, 
niin ilmoita meille viimeistään 14-päivän kuluttua sen vastaanottamisesta. Tuotteiden osalta 
noudatamme virhevastuuta, jonka laki määrittelee. 

Vastuunrajoitus ja erimielisyydet: 

Yritys Huuhtajankoski Adventures ei vastaa tilaukseen liittyvistä välillisestä tai välittömästä 
vahingosta, kuin mitä kuluttajasuojalaissa tai muissa laissa on määritelty. Erimielisyydet 
sovitaan asiallisesti sopimalla. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi, kuluttaja voi saattaa 
valituksen ratkaistavaksi kuluttajariitalautakuntaan www.kuluttajariita.fi 
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