
Varma Akatemian käyttöehdot 
 
 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (Varma) tarjoaa Faros & Comin 
toimittaman Varma Akatemia -oppimisympäristön (palvelu) käyttöösi.  

Palvelun tarkoituksena on tarjota Varman tarjoamia asiakasvalmennuksia omille 
asiakkailleen digitaalisesti verkossa. 

Palvelun käyttö edellyttää, että sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Varmalla on 
oikeus päättää käyttöoikeus, mikäli käyttäjä toimii näiden ehtojen vastaisesti. 

Henkilötiedot 

Varma käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja työntekijän eläkelain 
mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen 
käsittelyssä. Palveluissa kerätyt käyttäjätiedot tallennetaan palvelun järjestämiseksi. 
Käyttäjätiedot säilytetään niin kauan, kuin se on palvelun tuottamiseksi 
välttämätöntä. Varmalla on oikeus päättää käyttöoikeus ja poistaa sitä koskevat 
käyttäjätiedot, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun viimeisen kahdentoista (12) 
kuukauden aikana. 

Muutokset 

Varma varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä 
tahansa muuttaa palvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä muita 
ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Varmalla on oikeus keskeyttää palvelun 
tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. 

Varman vastuu 

Palvelussa annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää Varman sitovana 
tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Tarkempia tietoja tarjottavista tuotteista 
ja palveluista saa Varmasta. Palvelussa oleva informaatio on yleisluontoista, eikä 
Varma voi taata tietojen soveltuvuutta yksittäistapaukseen. 
 
Varma ei vastaa vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat palvelun 
käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Varma ei myöskään 
vastaa mahdollisten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten 
ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista. Varma ei takaa, että palvelu 
toimii keskeytyksettä tai virheettömästi. 

Käyttäjän vastuu 

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelun sisältöä muuhun kuin palvelun 

tarkoitukseen.  Käyttäjä voi ladata palvelun sisältöä vain yrityksensä sisäiseen 

käyttöön (esim. koulutus ja perehdytys) työkykyjohtamisen tueksi toistaiseksi. 

Sisältöä ei saa jakaa julkisesti tai hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin. Varmalla on 



oikeus halutessaan päättää sisällön hyödyntäminen erillisellä ilmoituksella. Varman 

materiaalia tulee aina käyttää Varma Akatemian ehtojen, lain tai hyvän tavan 

mukaisesti. 

 

 

 

Oikeudet palvelun sisältöön 

Palvelun sisällön oikeudet, ml. immateriaalioikeudet kuuluvat Varmalle ellei erikseen 
ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet palvelun sisältöön pidätetään. Palvelun sisällön 
ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman Varman 
lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista 
henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. 
Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. 

Valvontaviranomainen 

Finanssivalvonta valvoo Varman vakuutustoimintaa. Yhteystiedot:  
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki. Puhelin 010 831 51. 

Sovellettava laki 

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 
 

 
 

 

 

 

 


