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2. YLEISTÄ
Näissä tuote-ehdoissa on määritelty Posti Oy:n
(Posti) tarjoaman postilain 38 §:n mukaisen
postiyrityksille
tarkoitetun
rekisteripalvelun
yleiset ja tuotekohtaiset tuote-ehdot ja
ominaisuudet.
Näiden tuote-ehtojen lisäksi noudatetaan
soveltuvin osin kulloinkin voimassaolevia Posti
Oy:n yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille.

3. PALVELUSSA TOIMITETTUJEN TIETOJEN
KÄYTTÖ
Postin Asiakkaalle tämän sopimuksen mukaan
toimittamat tiedot on tarkoitettu ainoastaan
postilain mukaisen postitoiminnan hoitamiseksi
eli lähetysten perille toimittamiseksi. Tietojen
jälleenmyynti ja edelleenluovutus on kielletty.
Postilla on oikeus vaatia Asiakkaalta korvausta
ja lakkauttaa tämän sopimuksen voimassaolo
välittömästi, jos Asiakas tai Asiakkaan puolesta
kolmas osapuoli luovuttaa tietoja sopimuksen
vastaisesti.
Postin toimittamat tiedot perustuvat aina sen
Osoitetietojärjestelmässä
oleviin
tietoihin.
Osoitetietojärjestelmän
tiedot
perustuvat
postinsaajien,
Väestörekisterikeskuksen
ja
kuntien Postille ilmoittamiin tietoihin. Posti ei
tarkasta näiden tahojen ilmoittamia tietoja.

4. ASIAKKAAN VASTUU
Asiakas vastaa postiyritykselle postilaissa ja
rekisterinpitäjälle henkilötietolaissa määritellyistä
velvoitteista oman rekisterinsä osalta.

5. POSTIN VASTUU
Posti ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
laiterikoista,
atk-järjestelmän
häiriöstä,
linjahäiriöistä tai muusta vastaavasta syystä
aiheutuvasta
tiedon
muuttumisesta
tai
katoamisesta.
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Posti ei takaa tietojen täydellistä virheettömyyttä,
vaan tiedoissa saattaa esiintyä jatkuvista
muutoksista tai muutosten ilmoittajasta johtuvia
virheellisyyksiä. Posti ei vastaa tietojen virheistä,
jotka
eivät
ole
aiheutuneet
Postin
huolimattomuudesta.
Posti ei vastaa velvollisuuksista kolmatta
osapuolta
kohtaan.
Postin
toimituksissa
käyttämien tietovälineiden tuotevastuu kuuluu
tietovälineiden tavarantoimittajalle.
Posti vastaa palvelun virheestä ensisijaisesti
uudella
toimituksella
ja
toissijaisesti
hinnanalennuksella.

6. PALVELUN KUVAUS
Rekisteripalvelussa
postiyrityksille
Posti
toimittaa Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan
postilain
mukaiselta
toimilupa-alueelta
postinsaajien voimassa olevat nimi- ja
osoitetiedot sekä tiedot jakelun muutosta
koskevista toimeksiannoista.
Postinsaajilla tarkoitetaan sekä yksityishenkilöitä
että yrityksiä tai yhteisöjä. Jakelun muutosta
koskevalla toimeksiannolla tarkoitetaan jakelun
keskeytystä sekä määräaikaista ja vakituista
osoitteenmuutosta.
Tietojen toimitus sisältää seuraavat tiedot
 postinsaajan voimassa olevat nimet,
 postinsaajan voimassa olevat fyysiset
osoitteet,
 toimeksiannon alkamispäivän,
 toimeksiannon mahdollisen päättymispäivän
mikäli toimeksiantoon liittyy sellainen.
Jakelun muutosta koskeva toimeksianto saattaa
sisältää
osoitteen,
joka
on
Asiakkaan
toimialueen ulkopuolella.
Erillisessä tietuekuvauksessa on määritelty
yksityiskohtaisesti
palvelussa
toimitettavat
tiedostot sekä niiden tietosisältö ja keskinäiset
riippuvuudet.
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Palvelun käyttöönoton yhteydessä Asiakkaan
tulee toimittaa listaus toimialueensa kuntien
kuntakoodeista, joiden avulla tiedot poimitaan.
Palvelun hinnoittelu perustuu käyttöönoton
kertakustannukseen sekä postinsaajakohtaiseen
kuukausihintaan,
joka
perustuu
palvelua
käyttävien
kaikkien
postiyritysten
yhteenlaskettuun postinsaajien lukumäärään.
Kuukausihinta lasketaan kalenterikuukauden
ensimmäisen
toimituksen
postinsaajien
lukumäärän mukaan. Palvelu laskutetaan kerran
kuukaudessa.

7. TIETOJEN TOIMITUSTAPA
Posti toimittaa tiedot suojattua ftp-yhteyttä
käyttäen Postin ftp-palvelimelle, josta Asiakas
noutaa ne. Tietojen toimitusrytmi on Asiakkaan
valittavissa seuraavista vaihtoehdoista:
 Päivittäin (7 pv/vko)
 Kerran viikossa
 Arkipäivisin
 Sovittuina viikonpäivinä.
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12. PALVELUN KUVAUS

13. TIETOJEN TOIMITUSTAPA

Rekisteripalvelussa
postiyrityksille
Posti
toimittaa Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan
postilain
mukaiselta
toimilupa-alueelta
postinsaajien voimassa olevat nimi- ja
osoitetiedot sekä tiedot jakelun muutosta
koskevista toimeksiannoista.
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