TERMS OF USE AIS – NEONOMICS AS

Neonomics on tilitietopalveluiden tarjoaja Norjassa, joka tarjoaa tilitietopalveluita. Tilitietopalvelua
käytettäessä pystyt lukemaan palvelun tilitiedot suoraan pankkitililtäsi, kuten myöhemmin säännellään ja
määritellään tarkistetussa EU: n maksupalveludirektiivissä (”PSD2”) (direktiivi (EU) 2015/2366). .
Kun käytät Neonomics-palvelua, teet sopimuksen Neonomicsin kanssa nimettynä tilitietopalvelun
tarjoajana saadaksesi taloudellisia tietoja maksutileiltäsi. Seuraavat ehdot ovat etusijalla sovellettavan lain
sallimissa rajoissa. Lue nämä ehdot yhdessä mahdollisten pysyvien sääntöjen lisäksi, joita voidaan soveltaa
sinun ja Neonomics-kumppanin väliseen sopimussuhteeseen.
1.

Yleistä

1.1 Näitä yleisiä ehtoja (”ehdot”) sovelletaan, kun Neonomics AS, yritys nro 919 041 021, sähköposti:
privacy@neonomics.io, (“Neonomics”, johon joskus viitataan myös nimellä “me” tai “meidän”)
tarjoaa tilitietopalvelun, johon sinä (“käyttäjä” tai “sinä”) voit käyttää sitä verkon tai sovelluksen
kautta [Neonomicsin asiakasohjelmasta] (kutsutaan "kumppaniksi").
1.2 Tilitietopalvelun käyttämiseksi sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja/tai muuten valtuutettu
tekemään sopimuksia. Hyväksymällä nämä käyttöehdot vakuutat, että näin on.
1.3 Aktivoimalla ja käyttämällä tilitietopalvelua myönnät ja hyväksyt nämä ehdot.
2.

Neonomicsin tilitietopalvelun pääkäyttöehdot

2.1 Kun annat suostumuksesi Neonomics-tilitietopalvelujen käyttämiseen, ohjeistat meitä hakemaan
tilitietosi henkilökohtaiselta verkkotililtäsi/-tileiltäsi Neonomics-kumppanin puolesta, jotta he
voivat tarjota sinulle tilitietopalveluja.
2.2 Näissä ehdoissa kuvatut Neonomicsin tilitietopalvelut ovat vain sinun käytettävissäsi Neonomicskumppanin sovelluksen/verkkosivun erityisenä käyttäjänä, jotta voit hakea tilitietoja kyseisestä
palvelusta.
2.3 Neonomics tarjoaa tilitietopalvelun sinulle veloituksetta. Matkapuhelinoperaattorisi tai Internetpalveluntarjoajasi voivat määrätä liikennöintimaksuja.
2.4 Käyttämällä tilitietopalvelua annat Neonomicsille pääsyn verkkopankkitilillesi tämän toimiessa
käyttäjänä, eli sinun ohjeiden mukaisesti. Näin ollen, antamalla suostumuksen ja tietoja, kuten
sovellettava laki (sellaisena kuin se on muutettuna) edellyttää, annat Neonomicsille luvan tuottaa
tilitietopalvelua sinulle.
2.5 Tällaiset suostumukset, ohjeet ja tiedot voivat sisältää henkilötietoja, joita käsitellään Neonomicsin
tietosuojakäytännön mukaisesti.
2.6 Olet vastuussa siitä, että vakuutat sinulla olevan lupa käyttää tilitietopalvelua kaikissa
asiaankuuluvissa asioissa. Olet vastuussa myös kaikesta tilitietopalvelun käytöstä ja siitä, että
tilitietopalvelun käyttämiseen käytettävät kirjautumistiedot ovat turvassa luvattomalta pääsyltä.
2.7 Huomaa, että Neonomicsin kumppanin ehdot koskevat sinua Neonomicsin kumppanin tarjoamien
palveluiden yhteydessä. Neonomics ei missään olosuhteissa kanna vastuuta Neonomicsin
kumppanin palveluiden saatavuudesta, oikeellisuudesta, laillisuudesta tai asianmukaisesta
suorittamisesta sinun ja Neonomicsin kumppanin välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti.
3.

Neonomicsin tilitietopalvelun käyttö

3.1 Neonomicsin tilitietopalvelua tarjotaan sinulle vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä saa
väärinkäyttää.
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3.2 Olet vastuussa ja takaat, että:
(i)
Kaikki suostumukset ja tiedot, jotka annat Neonomicsille osana tilitietopalveluun pääsyä tai
sen käyttöä varten, annat itse ja vapaaehtoisesti,
(ii)
Olet toiminut omasta puolestasi, ja sinulla on kaikki tarvittavat lailliset, suostumukselliset ja
oikeudelliset valtuudet pyytää Neonomicsia tarjoamaan tilitietopalvelua sinulle,
(iii)
Kaikki ohjeet, jotka annat Neonomicsille tilitietopalvelun toimittamiseksi sinun puolestasi, ovat
oikeat ja sinun tahtosi mukaisesti. On sinun vastuullasi varmistaa, että pyytämäsi tilitietopalvelu
täyttää yllä mainitut vaatimukset. Kun olet antanut suostumuksesi ja tämä on pantu täytäntöön,
tilitietopalvelu on peruuttamaton, ja siksi sinä olet vaarassa kärsiä taloudellista menetystä, jos
teet virheitä, joista Neonomics ei vastaa missään muodossa,
(iv)
Mitkään ohjeet Neonomicsin sinulle tarjoamiin tilitietopalveluihin Neonomicsin ja sinun välillä
tehdyn sopimuksen mukaisesti eivät ole osa sinun tekemää sitoumusta minkään tyyppisissä tai
muotoisissa vilpillisissä tai laittomissa toimissa riippumatta siitä, rikkovatko ne mitään
asiaankuuluvaa rikos- tai siviilioikeutta,
(v)
Mikään sinun toimintasi tai laiminlyöntisi ei saa loukata kenenkään muun oikeuksia eikä ole
muutoinkaan sovellettavan lain tai muiden oikeuksien vastainen.
4.

Vastuu näiden ehtojen rikkomisesta

4.1 Neonomicsilla on oikeus milloin tahansa keskeyttää käyttäjän palvelun käyttö, jos käyttäjä rikkoo
näitä ehtoja tai käyttää muuten tilitietopalvelua tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa
Neonomicsille tai muille kolmansille osapuolille.
4.2 Neonomics pyrkii toimittamaan tilitietopalvelua ympäri vuorokauden. Neonomics ei kuitenkaan
ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat Neonomicsin hallitsemattomista olosuhteista,
mukaan lukien muun muassa pankkien keskinäisten tai sisäisten maksujärjestelmien seisokit,
häiriöt tai muut pankkien tai televiestintäjärjestelmien katkokset jne. Neonomicsia ei voida
tällaisissa olosuhteissa asettaa vastuuseen tilitietopalvelun puuttumisesta tai tiedoista tai
toiminnoista, jotka eivät toimi odotetulla tavalla.
4.3 Neonomics ei ole vastuussa mistään taloudellisista tai muista päätöksistä, jotka sinä olet tehnyt
palvelun käytön perusteella tai asiaankuuluvissa ohjeissa antamiesi tietojen oikeellisuuden
perusteella.
4.4 Ei Neonomics etkä sinä ole vastuussa muista olosuhteista, jotka eivät ole meidän kummankaan
hallittavissa. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai menetyksistä, jotka johtuvat
olosuhteista, jotka eivät ole osapuolien määräysvallassa ja jotka merkittävästi estävät kyseisen
velvoitteen täyttämistä tai jotka johtavat siihen, että velvoitteen täyttäminen ei ole taloudellisesti
perusteltua.
5.

Vastuu petoksista, virheellisistä ohjeista tai viivästyksistä

5.1 Neonomics tarjoaa tilitietopalvelun sinulle pysyvän lain puitteissa, mukaan lukien muun muassa
direktiivi (EU) 2015/2366, sellaisena kuin se on edelleen pantu käytäntöön sovellettavassa
kansallisessa lainsäädännössä.
5.2 Jos Neonomicsille antamasi ohje tuottaa sinulle tilitietopalvelua on ristiriidassa näiden ehtojen
kanssa, mukaan lukien muun muassa edellä olevaan kohta 3.1 tai 3.2, Neonomicsilla ei ole
vastuuta tai velvollisuutta, ellei siitä ole säädetty pysyvässä laissa.
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5.3 Jos esitetään syytös, että tilitietopalvelu on suoritettu väärin tai ilman asianmukaista lupaa,
Neonomicsin velvollisuus on osoittaa, että kyseinen tilitietopalvelu on asianmukaisesti valtuutettu,
rekisteröity oikein ja ettei siihen ole kohdistunut mitään teknisiä virheitä tai mitään muuta
virheellistä. Pankkisi on kuitenkin vastuussa menetettyjen varojen lunastamisesta.
6.

Näiden ehtojen muuttaminen

6.1 Neonomics pidättää oikeuden muuttaa tai muuntaa tilitietopalvelua ja näitä ehtoja milloin
tahansa. Neonomics ottaa huomioon sinun etusi, joihin suunnitellut muutokset vaikuttavat, ja
tekee vain sellaisia muutoksia, joita pidämme kohtuullisina. Jos teemme muutoksia, sinulle
ilmoitetaan etukäteen Neonomicsin tai kumppanimme verkkosivujen kautta tai muulla tavalla tai
toimella, jota Neonomics pitää hyväksyttävänä, ottaen huomioon asiaankuuluva lainsäädäntö.
7.

AIS-palvelun päättäminen

7.1 Neonomicsilla on oikeus milloin tahansa lopettaa tilitietopalvelun tarjoaminen, jos vireillä olevat
palvelut päätetään.
7.2 Voit lopettaa tilitietopalvelun käytön milloin tahansa.
7.3 Palvelu tuotetaan välittömästi sinun suostumuksesi ja käyttösi mukaan, ja se lopetetaan
automaattisesti heti, kun asiaankuuluva tilitietopalvelu on suoritettu asianmukaisesti. Jos haluat
käyttää tilitietopalvelua uudelleen, uusi tilitietopalvelu käynnistetään sinun Neonomicsille
esittämän pyynnön mukaan.
7.4 Kunkin tilitietopalvelun päättyessä Neonomics poistaa kaikki kirjautumistiedot ja kaikki muut
sinuun liittyvät tiedot. Tähän sisältyy muun muassa tiedot, jotka ovat sovellettavan lain mukaan
henkilökohtaisia tietoja. Tämä ei kuitenkaan sisällä tietoja, joita Neonomicsin vaaditaan lain
mukaan tallentavan ja arkistoivan, tai tietoja, joita tarvitaan Neonomicsin oikeudellisten etujen
suojaamiseksi, esimerkiksi jos meneillään on oikeudenkäynti.
8.

Valitukset

8.1 Jos haluat tehdä valituksia tilitietopalvelusta, kerro meille alla olevien yhteystietojen avulla, jotta
Neonomics voi tutkia olosuhteet sinua varten:
Neonomics AS
Torggata 15, 0181 Oslo, Norway
Sähköposti: dpo@neonomics.io
Ilmoita kyseessä olevan valitus kirjoittamalla aihekenttään ”Complaint”.
9.

Loppusäännökset

9.1 Näihin ehtoihin sovelletaan Norjan lakia, ja riita-asiat on siirrettävä Norjan tuomioistuinten
käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.
9.2 Neonomicsilla on oikeus siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa, ja
Neonomicsilla on oikeus sitouttaa alihankkijoita velvoitteidensa täyttämiseen.
9.3 Neonomicsilla on kaikki asiaan liittyvät luvat tilitietopalvelun tarjoamiseen. Kotivaltion valvontaelin
on Norjan finanssivalvonta (“Finanstilsynet”). Vaaditut luvat on myöhemmin rekisteröity ja
myönnetty kaikilla asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla, jotta Neonomics voi tarjota
tilipalvelupalvelua.
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