Ilmoitus
Näiden www-sivujen tietoja, materiaaleja ja kuvia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Huolimatta siitä, että näitä www-sivuja päivitetään säännöllisesti, sivustolla olevat tiedot, materiaalit
ja kuvat saattavat olla puutteellisia, vanhentuneita tai virheellisiä. Pyydämme ottamaan suoraan
yhteyttää numeroomme +45 45933800, HEMPEL A/S, ennen kuin ryhdytte toimenpiteisiin tässä
olevan tiedon perusteella. Sivuston sisältämät tiedot on tarkoitettu tutustumiseen eikä niitä pidä
tulkita tarjoukseksi.
IMMATERIAALIOMAISUUS
Tavaramerkit
HEMPEL A/S ja kaikki muut näillä www-sivuilla mainitut nimet ja logot, jotka koskevat HEMPEL A/S:n
ja/tai sen tytäryhtiöiden ja/tai sivuliikkeiden tuotteita tai palveluita, ovat tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat HEMPEL A/S:lle ja/tai sen tytäryhtiöille ja/tai sivuliikkeille.
Tekijänoikeudet
Näillä www-sivuilla olevien tietojen, materiaalien tai kuvien kopiointi, modifiointi tai liittäminen
johonkin toiseen työhön ei ole sallittua missään muodossa. Poikkeuksena siitä on sallittu:
(1) tämän sivuston sisältämien tietojen, materiaalien tai kuvien osittainen painaminen ja/tai
lataaminen ei-kaupallisiin ja tiedotustarkoituksiin oman organisaation sisällä;
(2) tämän sivuston sisältämien tietojen, materiaalien tai kuvien kopiointi (myös sähköpostitse)
tarkoituksena lähettää se kolmansille osapuolille heidän ei-kaupallisiin ja informatiivisiin
tarkoituksiinsa edellyttäen että, (i) kirjallisesti ilmoitetaan, että A/S on kyseisen informaation,
materiaalin tai kuvien lähde ja (ii) kyseiselle kolmannelle osapuolelle ilmoitetaan kirjallisesti, että
tietoja, materiaaleja ja kuvia koskevat tämän ilmoituksen ehdot; ja
(3) tämän sivuston sisältämien tietojen, materiaalien ja kuvien painaminen ja/tai lataaminen ja/tai
kopiointi (myös sähköpostitse) opetustarkoituksiin edellyttäen, että ennen käyttöä sitä varten on
haettu kirjallinen lupa HEMPEL A/S:ltä.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Kaikkien näiden www-sivujen sisältämien tietojen, materiaalien ja kuvien kaikki oikeudet on
pidätetty, eikä niistä voi johtaa mitään oikeuksia.
HEMPEL A/S ja sen tytäryhtiöt tai sivuliikkeet eivät sitoudu, ja lain puitteissa mitään oletettuja takuita
ei voida yhdistää, tämän sivuston sisältämiin tietoihin, materiaaleihin ja kuviin, jotka on laadittu
vilpittömässä mielessä ja HEMPEL A/S:n parhaan tiedon mukaan tiedotustarkoituksiin.
HEMPEL A/S ja kaikki sen tytäryhtiöt ja sivuliikkeet nimenomaisesti rajaavat pois lain sallimassa
maksimimäärässä kaikki vakuudet, takuut, vastuut, velvollisuudet ja ehdot (sekä ilmaistut että
oletetut, jotka syntyvät sopimuksesta, säännöksistä tai muutoin ja riippumatta HEMPEL A/S:n tai
jonkin sen tytäryhtiön tai sivuliikkeen, niiden tytöntekijöiden tai edustajien laiminlyönnistä), jotka
koskevat tai liittyvät näillä www-sivuilla olevaan tietoon, materiaaliin tai kuviin. Nimenomaan
HEMPEL A/S:ää eikä mitään sen tytäryhtiöistä tai sivuliikkeistä ei voida pitää vastuullisena mihinkään

seuraamuksiin (mukaan lukien erityiset, välilliset, seuraamukselliset tai muut menetykset johtuen
joko sopimuksesta, laiminlyönnistä tai muusta rikkomuksesta), jotka aiheutuvat tai liittyvät tämän
sivuston sisältämiin tietoihin, materiaaleihin tai kuviin.
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Käyttäjien tietojen kerääminen ja käyttäminen.
Hempel käyttää tilastointitarkoituksia varten ohjelmia yhteenvetotilastotietojen luomiseksi. Niitä
käytetään Web-liikenteen arvioimiseen, teknisten ominaisuuksien suunnittelemiseen sekä
suorituskykyyn tai ongelmiin vaikuttavien kohteiden tunnistamiseen.
Henkilötietoja (esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite) kerätään vain käyttäjiltä, jotka tilaavat
uutiskirjeen.
Hempel ei myy, vaihda tai muuten luovuta muiden osapuolien käyttöön mitään henkilökohtaisia
tunnistetietoja ilman tiettyyn tarkoitukseen erikseen annettua lupaa.
LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUILLE (HYPERLINKIT)
On huomattava, että näiden www-sivujen linkit kolmansien osapuolten sivuille ovat esillä vain
käyttäjämukavuuden takia eivätkä ole HEMPEL A/S:n ja/tai minkään sen tytäryhtiön ja/tai
sivuliikkeen valvomia. Kolmansien osapuolten linkit eivät ilmaise mitään HEMPEL A/S:n kolmansien
osapuolten sivuja tai sivuilta tai niiden kautta saatavia tuotteita ja/tai palveluja koskevaa
suosituimmuutta tai ominaisuuksien hyväksyntää.
HEMPEL A/S: ää tai mitään sen tytäryhtiöistä tai sivuliikkeistä ei voida pitää vastuullisena tämän
sivuston linkeistä avautuvan kolmannen osapuolen sivujen, tai niihin linkitettyjen sivujen sisältöön.

