WeShare-sovelluksen käyttöehdot
Voimassa 13.6.2022 alkaen

Johdanto
WeShare-sovellus (jäljempänä ”WeShare”) on mobiilisovellus, jonka tarjoaa
MobilePay A/S Suomen sivuliike (Keskuskatu 4, 00100 Helsinki) (jäljempänä ”MobilePay”). WeSharen avulla voit jakaa kustannuksia ystäviesi
kanssa.
Voit luoda sovelluksessa ryhmän esimerkiksi hiihtolomamatkaa tai toimiston
kahviporukkaa varten ja kutsua muita mukaan. Kuka tahansa jäsenistä voi
lisätä ryhmään kustannuksia jaettavaksi ryhmän jäsenten kesken. Kustannukset voidaan jakaa tasan tai erisuuruisiin osiin. Pystyt aina tarkastamaan,
onko maksamasi osuus suurempi vai pienempi kuin muiden ryhmän jäsenten. Kun olet syöttänyt kustannukset, WeShare-sovellus laskee jatkuvasti,
mikä kunkin jäsenen maksettava osuus on.
MobilePay-käyttäjien väliset rahansiirrot järjestyvät vaivatta MobilePay-sovelluksella. Jos kaikki ryhmän jäsenet eivät käytä MobilePay-sovellusta,
WeShare-sovellus kertoo, mikä heidän maksuosuutensa on ja kenelle se
maksetaan. Varsinainen rahansiirto on suoritettava muilla keinoilla.
Kustannusten laskemisen lisäksi WeSharen avulla voi jakaa muiden jäsenten kanssa viestejä, kuvia ja muuta ryhmän jäsenille olennaista tietoa. Ryhmää voivat käyttää vain siihen rekisteröityneet jäsenet.
Kun hyväksyt nämä käyttöehdot ja käytät WeShare-sovellusta, annat samalla nimenomaisen suostumuksesi siihen, että MobilePay tallentaa ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, kun käytät WeShare-sovellusta. MobilePayn käsittelemiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus
ja, puhelinnumero.
MobilePay tallentaa ja käsittelee henkilötietoja tarjotakseen asiakkailleen
palveluita ja ratkaisuja sekä noudattaakseen lainsäädännön vaatimuksia.
Voit lukea MobilePayn tietosuojatiedotteesta osoitteesta www.mobilepay.fi/tietosuoja mitä tietoja MobilePay tallentaa sinusta, kuinka MobilePay
käsittelee tietojasi ja mitkä ovat henkilötietoihin liittyvät oikeutesi. Tietosuojatiedote on saatavissa myös kirjallisena.
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WeShare käyttää muun muassa seuraavia teknisiä suojakeinoja: Tietojen
salaus, henkilöstön käyttöoikeuksien rajoittaminen.
WeShare käyttää valuuttamuunnoksiin sovelluksessa Danske Bankin julkaisemia valuuttakursseja.

1. Sopimus
Lataamalla ja rekisteröitymällä WeShare-sovellukseen teet sopimuksen
WeSharen käytöstä MobilePayn kanssa. Sopimuksen kieli on suomi ja MobilePay käyttää suomen kieltä sopimuksen mukaisessa viestinnässä.
WeShare-sovelluksen käyttöön tarvitaan mobiililaite, kuten älypuhelin tai
tabletti. WeSharen voi ladata mobiililaitteelle App Storesta tai Google
Playsta.
WeSharen käyttäminen ei edellytä, että käytät MobilePay-sovellusta, mutta
jos haluat käsitellä WeSharen laskemia rahasiirtoja MobilePay-sovelluksessa, sinun on oltava MobilePay-sovelluksen käyttäjä samalla matkapuhelinnumerolla, jota käytät WeSharessa.

2. Peruutusoikeus
Kuluttajansuojalain mukaan sinulla on oikeus peruuttaa WeSharen käyttöä
koskeva sopimus MobilePayn kanssa ilmoittamalla siitä valitsemassasi kanavassa 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut pysyvällä tavalla nämä tiedot peruutusoikeuden käyttämisestä.

3. Käyttäjäprofiilin luominen
Saat kaikki WeShare-sovelluksen toiminnot käyttöön luomalla käyttäjäprofiilin ja hyväksymällä nämä käyttöehdot.
WeShare-käyttäjäprofiilin luomiseen tarvitaan sovelluksen lataamisen jälkeen seuraavat tiedot:
• nimi
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite.
Varmista, että tiedot ovat oikein, ja päivitä ne tarvittaessa.
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Jos olet jo MobilePay-sovelluksen käyttäjä, voit siirtää tiedot helposti MobilePay-sovelluksesta kirjautumalla sisään omalla salasanallasi. Kirjauduttuasi sinun on annettava lupa MobilePay-sovelluksessa olevien tietojesi siirtoon WeShare-sovellukseen. Muista, että tietojen siirtämistä varten sinun on
käytettävä MobilePay ja WeShare -sovelluksissa samaa puhelinnumeroa.
Jos siirrät tietosi MobilePay-sovelluksesta WeShare-sovellukseen, myös
muut WeShare-sovelluksen käyttäjät voivat nähdä tietosi.
Monien WeShare-toiminnallisuuksien käyttäminen edellyttää WeSharen lähettämien pikailmoitusten ja viestien vastaanottamista matkapuhelimeesi.
Jos poistat pikailmoitukset ja viestit käytöstä, et pysty enää vastaanottamaan pikailmoituksia uusista tapahtumakutsuista, maksuista ja muista tärkeistä asioista.
Kun käytät WeSharea, sovellukseen rekisteröimäsi nimi, kuva ja puhelinnumero (mukaan lukien salainen numero) näkyvät muille WeShare-käyttäjille,
joihin olet yhteydessä. Voit piilottaa oikean nimesi muuttamalla sen peitenimeksi (alias) WeShare-sovelluksessa tai MobilePay-sovelluksessa, jos tietosi
on siirretty MobilePay-sovelluksesta. Jos lataat sovellukseen kuvan, muut
WeShare-ryhmiesi käyttäjät näkevät sen. Jos haluat piilottaa henkilöllisyytesi, älä lataa kuvaa tai käytä anonyymiä kuvaa.
MobilePay tallentaa käyttäjäprofiilissasi ja WeSharen käytön yhteydessä
antamiasi tietoja, esimerkiksi summat, viestit ja kuvat.
MobilePay käyttää tietoja tyypillisesti WeShareen syötettyjen kustannusten
jakamiseen, sovelluksen käyttöön liittyvien viestien lähettämiseen, muiden
käyttämiesi toiminnallisuuksien tukemiseen sekä palvelun virheiden korjaamiseen.

4. WeSharen käytön kustannukset
MobilePay ei veloita maksuja WeShareen rekisteröitymisestä tai sen toimintojen käyttämisestä.

5. WeShareen tehtävät muutokset
MobilePay voi muuttaa tai muokata WeShare-sovelluksen toimintoja.
MobilePay voi lopettaa WeShare-sovelluksen tarjoamisen milloin tahansa.
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6. Ehtojen muutokset
WeSharea kehitetään jatkuvasti muun muassa toimintojen parantamiseksi,
ja tästä syystä MobilePay voi muuttaa WeSharen käyttöä koskevia ehtoja
ilman ennakkoilmoitusta, jos muutokset ovat asiakkaan edun mukaisia. Elleivät muutokset ole asiakkaan edun mukaisia, MobilePay voi muuttaa ehtoja
ilmoittamalla siitä yksi kuukausi etukäteen WeShare-sovelluksessa, tekstiviestillä tai ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sopimus jatkuu muutetun
sisältöisenä, jollet ole muutoksen voimaantulopäivään mennessä kirjallisesti
vastustaa muutosta, jolloin sopimuksesi päättyy muutoksen voimaantulopäivänä.

7. Jos et halua enää käyttää WeShare
Jos et halua enää käyttää WeSharea, voit poistaa käyttäjäprofiilisi. Jos poistat WeShare-sovelluksen ja siten oman käyttäjäprofiilisi, et enää pysty noutamaan sovellukseen lisäämiäsi tai profiiliin liittyviä tietoja.
Jos vaihdat puhelinnumeroa tai liittymäsi lakkaa olemasta voimassa, sinun
on poistettava puhelinnumeroon liitetty WeShare-käyttäjäprofiilisi. Voit myös
olla yhteydessä MobilePayhin.

8. MobilePayn irtisanomisoikeus
MobilePay voi poistaa käyttäjäprofiilisi ja WeShareen lisäämäsi tiedot, jos et
ole käyttänyt käyttäjäprofiiliasi kuuteen kuukauteen. MobilePay voi poistaa
käyttäjäprofiilisi ilman ennakkoilmoitusta, mikäli et noudata näitä ehtoja tai
mikäli käytät WeShare-sovellusta väärin muulla tavalla.

9. Vastuut

MobilePay ei ole vastuussa WeSharessa tai sen avulla tehdyissä laskelmissa esiintyvistä virheistä tai puutteista, mukaan lukien valuutan muunnokset. MobilePay ei ole vastuussa laskelmiin pohjautuvien maksutapahtumien
aiheuttamista menetyksistä.
MobilePay on vastuussa WeSharen käyttöön liittyvistä välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuvat MobilePayn virheestä tai laiminlyönnistä sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisessa.
Mobile ei ole missään tilanteessa vastuussa välillisistä vahingoista eikä ylivoimaisen esteen tai muiden MobilePayn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien olosuhteiden aiheuttamista vahingoista.
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10. Immateriaalioikeudet
10.1. Immateriaalioikeudet
WeShare-sovellus ja sen sisältämät toiminnot sekä niihin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat MobilePaylle. WeSharen sisällön jäljentäminen, kopioiminen, esittäminen, julkaiseminen tai muunlainen käyttäminen on kiellettyä
paitsi siinä laajuudessa kuin se on tarpeen WeSharen käyttämiseksi ehtojen
mukaisesti.
10.2. WeShare-sovelluksen käyttöoikeus
WeSharen käyttäjänä saat rinnakkaisen siirtokelvottoman oikeuden käyttää
WeShare-sovellusta käyttöehtojen mukaisesti. Voit käyttää WeShare-sovellusta sovelluksen tukemalla älypuhelimella, jonka omistat tai jota muuten
hallitset.

11. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, missä
maassa WeShare-sovellusta käytetään. Jos sopimukseen liittyvää erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, erimielisyydet ratkaistaan siinä
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä MobilePayn kotipaikka on tai sen
hallintoa pääasiallisesti hoidetaan, taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
Jollei sinulla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, erimielisyydet käsitellään siinä
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä MobilePaylla on kotipaikka tai sen
hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

12. Valvonta ja oikeussuojakeinot
MobilePayn toimintaa valvova viranomainen on Finanstilsynet, Århusgade
110, DK-2100 Kööpenhamina Ø, Tanska, puhelin +45 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.
MobilePayn toimintaa valvoo valtuuksien puitteissa myös Finanssivalvonta,
Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 83151 (www.finanssivalvonta.fi). Kuluttaja-asioissa MobilePayn toimintaa valvoo myös Kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi). Kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot ovat: Kilpailuja kuluttajavirasto, PL 5, 00530 Helsinki, puhelin 029 505 3000 (vaihde).
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Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä ja henkilörekistereiden käytöstä. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, puhelinneuvonta 029
566 6700, tietosuoja@om.fi.
Voit saattaa tätä sopimusta koskevan erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

13. Yhteystiedot
Voit ottaa yhteyttä MobilePayhin sovellukseen liittyvissä asioissa soittamalla
MobilePayn asiakaspalveluun, jonka puhelinnumero ja aukioloajat löytyvät
osoitteesta www.mobilepay.fi (pvm/mpm). Lisäksi voit olla yhteydessä MobilePayhin kirjallisesti, mukaan lukien sähköiset kanavat. Asiointi puhelimitse
tai sähköisesti edellyttää, että MobilePay voi luotettavasti varmistua henkilöllisyydestäsi.
Jos sinulla on jotakin kysyttävää tietosuojaoikeuksistasi tai henkilötietojesi
tallentamisesta ja käyttämisestä, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme: dpoteam@mobilepay.fi.

14. Käyttöehtojen toimittaminen
Voimassa oleva versio käyttöehdoista on saatavilla MobilePayn verkkosivuilla. Voit myös ottaa yhteyttä MobilePayhin ehtojen toimittamiseksi.
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