Yleistä
Tässä dokumentissa käydään läpi ohjeet ja säännöt liittyen arvioiden ja kuvien antamiseen
Flowmedik Oy:n (jäljempänä ”Flowmedik”) käyttöön. Tarkemmat käyttöehdot ja
tietosuojakäytännöt voi lukea seuraavista dokumenteista:
Käyttöehdot:

https://www.esairaala.fi/img/file.php?id=675

Tietosuojakäytännöt:

https://www.esairaala.fi/img/file.php?id=676

Arvioita koskevat ohjeet ja säännöt
Näiden ohjeiden ja sääntöjen on tarkoitus pitää palvelun sisältö asiallisena sekä ystävällisenä
rajoittamatta mielipiteitä. Sekä hyvät että huonot mielipiteet ovat meille tärkeitä.
Palautteen sisällön tulee liittyä kyseiseen yksikköön. Hyvä kommentti on yksityiskohtainen ja
auttaa muita tekemään hyviä päätöksiä. Palautteisiin ei saa kirjoittaa henkilöihin kohdistuvia,
poliittisia, eettisiä tai uskonnollisia mielipiteitä. Ulkopuolisten palveluiden mainostaminen
palautteissa on kielletty. Sisällön tulisi sopia kaikille, joten myöskään vihapuhetta, uhkailua tai
rasistisia kommentteja ei hyväksytä.
Arvioiden tulisi olla puolueettomia ja sinun itsesi kirjoittamia. Flowmedikin yhteistyökumppanit
eivät saa kirjoittaa arvioita asiakkaiden puolesta tai tarjota korvausta arvioiden kirjoittamisesta.
Flowmedik ei myöskään hyväksy negatiivisten arvioiden kirjoittamista kilpailevien
organisaatioiden profiiliin, jotta kyseisen organisaation sijoitus laskisi.
Muista kunnioittaa myös yksityisyyttä. Flowmedik poistaa kaikki viittaukset henkilötietoihin kuten
sähköpostisoitteet, puhelinnumerot, nettisivut ja some-tilit.
Palvelun arviot ja palautteet ovat kuluttajien mielipiteitä, joten Flowmedik ei ole vastuussa niiden
sisällöstä. Lähettämällä arvion tai kuvan palveluun, myönnät Flowmedikille oikeuden käyttää,
kopioida ja esittää kyseisiä arvioita ja kuvia parhaaksi näkemällään tavalla. Flowmedikillä on
oikeus poistaa palvelusta arviot tai kuvat, jotka ovat näiden ehtojen vastaisista, hyvän tavan
vastaisia, niiden väitetään rikkovan kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai muusta syystä.

Kuvia koskevat ohjeet ja säännöt
Käyttäjä vahvistaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet sisältöön, jonka hän liittää palveluun,
eikä materiaalin käyttö loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia tai edellytä erillistä lupaa,
korvausta tai suostumusta kolmannelta osapuolelta.
Kuvasuositukset:



Kuvien tulee olla vähintään 800x600px kokoisia.
Suurin sallittu tiedostokoko on 5mb.
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Vaakasuuntaiset (suurempi leveys kuin korkeus) valokuvat näyttävät usein paremmilta kuin
pystysuuntaiset. Kaikki valokuvat sovitetaan sivuston vakioruutuihin.
Sallitut tiedostomuodot: JPG ja PNG.
Mikäli kuvassa on kolmansia osapuolia, varmista että heiltä on tarvittavat suostumukset
ennen kuin lähetät kuvan palveluun.

Kuvien sisältöön liittyvät rajoitukset:







Kuva ei saa sisältää kaupallista sisältöä.
Kuvien täytyy olla alkuperäisiä eli lähettäjän omia kuvia. Valokuvia ei saa muokata siten,
että kuvan aihe vääristyy.
Kuva ei saa olla epätarkka, tumma tai muuten vaikeasti katseltava.
Kuvan sisältö täytyy liittyä olennaisesti organisaatioon, johon kuva liitetään.
Pornograafisia, säädyttömiä, herjaavia, laittomia, paheksuttavia tai muulla tavalla
loukkaavia kuvia ei hyväksytä.
Kuvatiedosto ei saa sisältää viruksia tai muita vikoja, jotka saattavat vahingoittaa
Flowmedikin ja/tai sen käyttäjien tietokoneita ja järjestelmiä.

Flowmedikillä ei ole kuluttajien sivustolle lähettämiin kuviin omistus-, suositus- tai muuta suhdetta.
Kaikkien kuvien oikeellisuus on julkaisijan vastuulla, eikä Flowmedik ole vastuussa niiden
paikkansapitävyydestä.

Flowmedik Oy:n vastuu materiaalista ja palvelusta
Flowmedik ei ole vastuussa käyttäjien tuottaman sisällön oikeellisuudesta tai laadusta. Käyttäjien
tuottama ja julkaisema materiaali ei edusta Flowmedikin kantaa.
Flowmedik ei ota vastuuta sellaisista teknisistä toimintavirheistä, joiden syy ei ole Flowmedikin
vastuualueella tai ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingoista. Flowmedik ei takaa tietojen
häiriötöntä saatavuutta ja voi vapaasti valita olla saavuttamattomana tietyn ajan huoltotoimenpiteitä
varten.
Palvelussa voi olla väliaikaisia katkoja, jotka johtuvat tietoliikenneyhteyksistä tai kolmannen
osapuolen vastuulla olevista seikoista. Palvelu on käytettävissä siinä muodossa, kun se toimitetaan
kullakin hetkellä. Flowmedikillä on oikeus tehdä muutoksia palveluun ja lisätä siihen uusia
toimintoja palvelun kehittyessä. Flowmedik noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia
ja sitoutuu muihin rekisteriselosteessa mainittuihin periaatteisiin.
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