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MealLogger ka ytto ehdot 

Ole hyvä ja lue tämä Loppukäyttäjän Lisenssisopimus (”Sopimus” tai 

”EULA”) huolellisesti ennen kuin käytät mitään tämän internetsivuston 

palveluita. 

I. NÄMÄ EHDOT, JOITA VOIDAAN AIKA AJOIN MUUTTAA, (”Ehdot”) 

MUODOSTAVAT SITOVAN SOPIMUKSEN WELLNESS FOUNDRY 

HOLDING OY:N, Y-TUNNUS 2204392-5, TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN 

(”WELLNESS FOUNDRY”, ”me”, ”meidän” JA SINUN (”sinä”, ”sinun”) 

VÄLILLÄ. SINUN TULEE LUKEA JA HYVÄKSYÄ NÄMÄ EHDOT, 

MUKAAN LUKIEN YKSITYISYYDENSUOJAKÄYTÄNTÖMME, ENNEN 

KUIN KÄYTÄT TÄTÄ PORTAALIA TAI INTERNETSIVUSTOA (”sivusto”) 

TAI MITÄÄN OHJELMISTOA, TYÖKALUA, APPLIKAATIOTA TAI 

TOIMINNALLISUUTTA, JOKA ON SIVUSTOLLA TAI SEN KAUTTA 

SAATAVISSA (yhteisesti ”Palvelu”). KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA, 

SITOUDUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ EHTOJA. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ 

EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ PALVELUA. 

 

II. TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÖÄ EI TULE PITÄÄ 

LÄÄKETIETEELLISENÄ NEUVONA, DIAGNOOSINA TAI HOITONA EIKÄ 

SITÄ OLE SELLAISEKSI TARKOITETTU. KEHOTAMME KÄYTTÄJIÄ 

OLEMAAN AINA YHTEYDESSÄ TERVEYDENHUOLLON 

AMMATTILAISIIN ASIOISSA, JOTKA KOSKEVAT TERVEYTTÄ TAI 

SAIRAUKSIA. 

III. Voit käyttää palvelua itsenäisesti tai Wellness-ammattilaisen kanssa (määritelty 

kohdassa V, Palvelun kuvaus). Ellei muusta ole nimenomaisesti sovittu sinun ja 

Wellness- ammattilaisen välillä, hyväksyt, että mitään terveyttä koskevia tietoja, 

joita sinulle välitetään internetpalveluidemme välityksellä, ei käytetä 

diagnosoimaan, hoitamaan, parantamaan tai estämään mitään sairauksia ilman 

pätevän lääkärin ohjeita. Wellness Foundry ei ole vastuussa mistään edellä 

mainituista tiedoista tai ohjeista. Kaikkien internetpalveluidemme välityksellä 

saatavien tekniikoiden, ideoiden ja ehdotusten hyödyntäminen tapahtuu sinun 

omalla riskilläsi. Ymmärrät ja hyväksyt, että tämä sivusto ei anna lääketieteellisiä 

ohjeita ja että kaikki tarjolla oleva informaatio on vain ohjeellista. Mikäli sinulla 

on terveyteesi liittyviä kysymyksiä, ole hyvä ja ole yhteydessä terveydenhuollon 

ammattilaiseen. Sinun ei tule koskaan jättää terveydenhuollon ammattilaisen 

sinulle antamia ohjeita huomiotta minkään tämän sivuston tiedon takia, eikä mitään 

sivuston tietoja saa käyttää terveysongelmien tai lääkityksen diagnosoimiseen. 

Mikään Wellness Foundryyn tai sen sivustoon liittyvä viesti tai tietojen vaihto ei 
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saa aikaan minkäänlaista terveydenhuoltoon liittyvää ammattisuhdetta meidän ja 

sinun välille. Lisäravinteita koskevia tietoja ei tule käyttää minkään sairauden 

diagnosoimiseen, hoitamiseen, parantamiseen tai estämiseen, eikä tällaisia tietoja 

ole tarkastettu tai hyväksytty minkään valvovan viranomaisen toimesta. 

IV. WELLNESS FOUNDRY EI TAKAA MITÄÄN PALVELUN TIETOJA, 

TYÖKALUJA TAI SISÄLTÖÄ. 

V. PALVELUN KUVAUS; IKÄRAJA  

1. Palvelun kuvaus. Sivustolla voit lähettää kuvia ruoista, joita syöt, ja pitää niistä 

kirjaa. Voit myös toimittaa näitä tietoja ravitsemusterapeutille, personal trainerille 

ja muulle ammattilaiselle (“Wellness- ammattilainen”), jonka kanssa toimit.  

2. Ikärajaja. Sinun tulee olla täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta käyttääksesi 

Palvelua. Käyttämällä Palvelua vakuutat olevasi vähintään kahdeksantoista (18) 

vuotta ja kelpoinen sitoutumaan tähän Sopimukseen. 

VI. MAKSUT JA WELLNESS-AMMATTILAISEN PALVELUT 

1. Palvelun omatoiminen käyttö on maksutonta. Jos käytät Palvelua Wellness-

ammattilaisen kanssa, olet vastuussa kaikista jäsenyys- ja muista maksuista 

Wellness-ammattilaisellesi kunnes Wellness Foundry saa ilmoituksen jäsenyytesi 

peruuttamisesta. Kyseiseen sopimukseen sovelletaan ehtoja, joista sinä sovit 

Wellness-ammattilaisen kanssa. Wellness Foundry on sopimussuhteessa Wellness-

ammattilaisesi kanssa, jotta tämä palvelu voidaan toteuttaa. Wellness Foundry ei 

tuota sinulle Wellness-ammattilaisesi sinulle toimittamia palveluita, neuvoja ja 

tietoja. Wellness Foundry ei ole vastuussa mistään tiedoista, neuvoista tai 

palveluista, joita Wellness-ammattilaisesi sinulle toimittaa tämän Palvelun kautta, 

ellei toisin ole sovittu.  

2. Irtisanomiskäytännöt. (a) Ellet ole muusta sopinut Wellness-ammattilaisesi 

kanssa, voit irtisanoa tilauksesi ilmoittamalla irtisanomisesta Wellness-

ammattilaisellesi, joka puolestaan ilmoittaa irtisanomisestasi meille. Pyrimme 

käsittelemään irtisanomiset kohtuullisen ajan kuluessa. Jos irtisanomistasi ei ole 

käsitelty kymmenen (10) päivän kuluessa siitä kun ilmoitit siitä asianmukaisesti 

Wellness-ammattilaisellesi, ole hyvä ja ole meihin yhteydessä sähköpostilla 

osoitteeseen asiakastuki@wellnessfoundry.com. (b) Voimme koska tahansa ja 

ilman etukäteistä ilmoitusta sinulle poistaa pääsysi Palveluun, jos (i) olemme siinä 

käsityksessä, että olet rikkonut näitä Ehtoja tai muuten toiminut tavalla, joka voi 

vahingoittaa Wellness Foundrya tai sen asiakkaita tai työntekijöitä; (ii) poliisi tai 

muu viranomainen niin pyytää; tai (iii) Käyttäjätilisi on ollut pitkän ajan 

käyttämättömänä. (c) Jos laki edellyttää meidän toimittavan ilmoituksen 

käyttöoikeuden poistamisesta tai peruuttamisesta, voimme tehdä tällaisen 

ilmoituksen ennen tai jälkeen poistamista lähettämällä sinulle postia (sähköpostin 

tai tavallisen postin välityksellä) tai voimme ilmoittaa siitä sivustolla. (d) 

Käyttäjätilisi tai Palvelun irtisanominen päättää sopimuksesi Wellness Foundryn 

kanssa, mutta kuitenkin siten, että ehdot, jotka luonteensa vuoksi on tarkoitettu 

mailto:asiakastuki@wellnessfoundry.com
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jäämään voimaan päättymisestä huolimatta, pysyvät edelleen voimassa. Mikäli 

Käyttäjätilisi tai käyttöoikeutesi Palveluun päättyy, et pääse enää käsiksi Sisältöön, 

jota olet lähettänyt sivustollemme. 

 

VII. MUUTOKSET EHTOIHIN 

1. Menettylytapa. Ilmoitamme sinulle muutoksista Ehtoihimme sivustomme kautta. 

Jos jatkat sivuston käyttöä sen jälkeen kun sinulle on ilmoitettu muuttuneista 

Ehdoista, hyväksyt Ehdot muutoksineen.  

2. Tietojen päivittäminen. On erittäin tärkeää, että yhteystietosi ovat ajan tasalla. 

Kehotamme myös, että tarkistat nämä ehdot vähintään kolmenkymmenen (30) 

päivän välein. 

VIII. MUUTOKSET PALVELUUN  

Varaamme oikeuden muuttaa Palvelua tai sen internetosoitetta ilmoittamatta 

muutoksesta sinulle etukäteen. Muuttaminen voi myös tarkoittaa Palvelun Sisällön 

poistamista tai muuttamista. Wellness Foundry ei ole korvausvastuussa mistään 

muutoksista, eivätkä muutokset vaikuta sinun meille näiden Ehtojen nojalla 

antamaan käyttölupaan. 

IX. SISÄLLÖN LÄHETTÄMINEN PALVELUUN; VAKUUTUKSET 

1. Immateriaalioikeuksilla suojattu sisältö. Mikä tahansa Palvelusta saatava sisältö 

sisältäen rajoituksetta ohjelmistot, applikaatiot, tekstit, äänet, videon, kuvat, 

grafiikat, musiikin, tykkäykset, henkilökohtaiset tiedot ja muut luomistyön tulokset 

(yhteisesti ”Sisältö”) on suojattu Wellness Foundryn tai sen lisenssinantajien 

immateriaalioikeuksilla. 

2. Sinun Sisältöä koskevat vakuutukset. Lähettämällä tai näyttämällä 

(“lähettäminen”) mitä tahansa Sisältöä Palveluun vakuutat, (i) että sinulla on 

riittävät oikeudet Sisältöösi, jotta voit antaa Wellness Foundrylle näissä Ehdoissa 

kuvatun käyttöluvan; (ii) että maksat kaikki lisenssimaksut ja muut maksut, jotka 

aiheutuvat sinun Sisällön käytöstä; (iii) Sinä olet henkilö, joka esiintyy Sisällössäsi 

tai olet hankkinut luvan kaikilta henkilöiltä (tai alaikäisten tapauksessa heidän 

vanhemmiltansa), jotka niissä esiintyvät; ja (iv) sinun Sisältö ei ole halventavaa 

eikä loukkaa kenenkään kolmannen tahon laillisia oikeuksia.  

3. Käyttäjätilin luominen. Voit itse tai Wellness-ammattilaisesi kanssa luoda 

käyttäjätilin, johon sisältyy käyttäjänimi ja salasana (“Käyttäjätili”). Et saa jakaa 

salasanaasi kenenkään kanssa. Sinun tulee aina antaa ajantasaiset ja täydelliset 

tiedot Palvelun käyttöä varten ja pitää ne sellaisina. Kaikki Palvelun käyttö, joka 

tapahtuu sinun käyttäjätunnuksilla, katsotaan tapahtuvan sinun toimestasi. 

Käyttäjätiliä ei voi siirtää edelleen 

X. OIKEUDET; KÄYTTÖOIKEUDET; KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄ 

PALAUTE 

1. Oikeutesi Sisältöösi. Säilytät oikeudet kaikkeen Palveluun lähettämääsi 
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Sisältöön, pois lukien näissä Ehdoissa meille myöntämäsi käyttöoikeus.  

2. Sinun Wellness Foundrylle myöntämä käyttöoikeus. Elleivät osapuolet 

nimenomaisesti muuta sovi, myönnät Wellness Foundrylle käyttöoikeuden 

analysoida nimettömästi Sisältösi, jonka lähetät Palveluun tai välität sen kautta.  

3. Oikeutesi päättää käyttölupa. Sisältö, jonka lähetät Palveluun tai sen kautta, joka 

koostuu kuvista, grafiikasta, äänestä tai videoista, on poistettavissasi Palvelusta 

milloin tahansa. Mikäli poistat edellä mainittua sisältöä Palvelusta, päätät samalla 

meillä myöntämäsi käyttöluvan poistamaasi Sisältöön. 

4. Käyttäjän lähettämä palaute. Kaikki meille antamasi ja lähettämäsi palaute 

(sisältäen rajoituksetta ideat, ehdotukset tai dokumentit) katsotaan ei-

luottamukselliseksi. 

XI. KIELLETTY SISÄLTÖ 

Et saa lähettää Palveluun mitään Sisältöä, joka (i) on virheellistä, harhaanjohtavaa, 

uhkaavaa, loukkaavaa tai muuten epäasiallista; (ii) loukkaa kolmannen osapuolen 

immateriaalioikeuksia, (iii) on muuten luonteeltaan sellaista, että et ole oikeutettu 

sitä lähettämään; (iv) on luvatonta markkinointia tai sisältää tietokoneviruksia, 

haittaohjelmia tai muuta haitallista materiaalia; tai (v) muuten loukkaa jotain lakia. 

XII. KIELLETTY TOIMINTA; ROSKAPOSTIN AIHEUTTAMAT VAHINGOT 

1. Kielletty toiminta. Et saa tehdä tai yrittää (i) käyttää Palvelua millään tavalla, 

joka on soveltuvan lain vastaista; (ii) käyttää mitään robottia, spideria, scraperia tai 

muuta vastaavaa teknistä menetelmää tai käyttöliittymää, jota emme ole 

toimittaneet, Palvelun käyttämiseen tai tietojen keräämiseen sieltä; tai (iii) esittää 

tai linkittää Palvelua millään tavalla, joka antaa harhaanjohtavan kuvan suhteestasi 

mihinkään tahoon. 

XIII. PALVELUN TARKKAILU; KÄYTTÄJIEN KIISTOJEN 

RATKAISEMINEN  

1. Ei velvollisuutta tarkkailla. Wellness Foundryllä ei ole velvollisuutta tarkkailla 

Palvelua tai sinne lähetettyä Sisältöä millään tavalla, emmekä tarkkaile niitä 

säännöllisesti. Pidätämme kuitenkin oikeuden poistaa tai muokata Sisältöä koska 

tahansa. Kaikki kolmansien osapuolten (sisältäen rajoituksetta Palvelun muut 

käyttäjät) lähettämä sisältö, tiedot ja näkemykset ovat ne lähettäneen tahon 

vastuulla eikä Wellness Foundry hyväksy niitä tai ole niistä missään vastuussa.  

2. Oikeus ratkaista kiistoja. Wellness Foundryllä on oikeus, muttei velvollisuutta 

ratkaista Palvelua koskevia käyttäjien ja Wellness Foundryn välisiä kiistoja. 

Palvelua koskevat Wellness Foundryn päätökset ovat lopullisia. 

XIV. SISÄLLÖN SUOJAAMINEN 

1. Wellness Foundryn sinulle myöntämä käyttölupa. Sinun tulee kunnioittaa lakeja, 

jotka suojaavat Palvelua. Wellness Foundry myöntää sinulle rajoitetun, 

peruutettavissa olevan, ei- siirrettävän, ei-alilisensoitavan käyttöoikeuden niiden 

oikeuksien perusteella, jotka Wellness Foundrylla on Sisältöön, näyttää ja esittää 
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Sisältöä henkilökohtaisiin ja epäkaupallisiin tarkoituksiisi. 

2. Oikeuksien pidätys. Omasta ja lisenssinantajiensa puolesta Wellness Foundry 

pidättää kaikki oikeudet Sisältöön (sisältäen rajoituksetta kaikki ohjelmistot), pois 

lukien yllä mainittu nimenomainen käyttöoikeus. Wellness Foundry ei myönnä 

sinulle mitään muita oikeuksia ellei nimenomaisesti kirjallisesti toisin ole sovittu. 

 

XV. YKSITYISYYDENSUOJA  

Yksityisyytesi on meille tärkeää. MealLogger-palvelulla on rekisteriseloste, jossa 

kerrotaan miten käyttäjien henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Kohdassa XXII 

9. Tietojen poistaminen on esitetty, miten poistat tietosi tästä palvelusta. Voit 

tutustua siihen osoitteessa: 

https://files.meallogger.com/assets/142/original/MealLogger_Asiakasrekisteri_20
19_190409.pdf?1554992779. Hyväksymällä tämän sopimuksen hyväksyt samalla 

myös rekisteriselosteen ja sen mukaisen tietojen käytön.  

 

XVI. KAUPANKÄYNTI, LINKIT 

1. Mainokset ja linkit. Palvelu voi sisältää mainoksia, tarjouksia tai linkkejä 

kolmansien osapuolten internetsivustoille. Wellness Foundry ei takaa millään 

tavalla, eikä hyväksy mitään vastuuta, kolmansien osapuolten internetsivustojen 

laadusta, sisällöstä tai luotettavuudesta. Tällaiset internetsivustot eivät ole meidän 

hallinnassa, eivätkä mitkään linkit tarkoita Wellness Foundryn tukea, hyväksyntää 

tai muuta liityntää meihin. Käytät linkkejä omalla vastuullasi. Kun poistut 

sivustoltamme, sinun tulee tiedostaa, että ehtomme ja käytäntömme eivät enää 

sovellu. Sinun tulee tarkastaa itse muiden internetsivujen ehdot ja käytännöt 

(sisältäen yksityisyydensuojaehdot), jos siirryt niille sivustoltamme. 

 

XVII. VAHINKOJEN KORVAAMINEN 

Sitoudut korvaamaan Wellness Foundrylle ja sen yhteistyökumppaneille kaikki 

vaatimukset, vahingot, vastuut ja kulut (sisältäen rajoittamatta kohtuulliset 

asianajokulut), jotka johtuvat: (i) Sinun Palvelujen ja Sisällön käytöstä; (ii) näiden 

Ehtojen, sovellettavan lain tai muiden oikeuksien loukkauksista sinun toimesta; 

(iii) mistä tahansa riidasta, joka sinulla on jonkun Palvelun käyttäjän kanssa; (iv) 

Sinun Wellness Foundrylle perusteettomasti antamasta valtuutuksesta kerätä, 

käyttää tai luovuttaa toimittamaasi Sisältöä; tai (vi) kaikista materiaalien 

luovutuksista, jotka on tehty sinun luvallasi. 

XVIII. TAKUUT 

Wellness Foundry toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on ilman minkäänlaista 

nimenomaista tai oletettua takuuta. Pakottavan lain sallimissa rajoissa Wellness 

Foundry kieltäytyy kaikista muista takuista sisältäen takuut soveltumisesta 

https://files.meallogger.com/assets/142/original/MealLogger_Asiakasrekisteri_2019_190409.pdf?1554992779
https://files.meallogger.com/assets/142/original/MealLogger_Asiakasrekisteri_2019_190409.pdf?1554992779
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kaupankäyntiin tai tiettyyn tarkoitukseen sekä takuut omistusoikeudesta ja siitä, 

että Palvelu tai Sisältö eivät loukkaa kolmansien oikeuksia. Wellness Foundry ei 

takaa, että Palvelu ja Sisältö ovat tarkkoja, täydellisiä, luotettavia, ajantasaisia, 

haittaohjelmista vapaita tai virheettömiä. Mikään yllä mainittu ei rajoita sinulla 

olevia pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi 

XVIX. VASTUUNRAJOITUS 

Pakottavan lain sallimissa rajoissa Wellness Foundry rajoittaa vastuunsa kaikista 

välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai 

tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai rangaistuksen luonteisesti 

tuomittavista korvauksista. Pakottavan lain sallimissa rajoissa Wellness Foundryn 

kokonaisvastuu mistä tahansa näiden Ehtojen alaisista vaatimuksista, lakisääteiset 

takuut mukaan luettuina, rajoittuu Palvelun käytöstä sinun meille maksamaasi 

summaan. Jos käytät Palvelua henkilökohtaisiin tarkoituksiisi, mikään näiden 

Ehtojen kohta ei rajoita sinulla pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön 

mukaisesti olevia oikeuksiasi. 

XX. IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSET 

Wellness Foundry kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää myös 

Palvelun käyttäjiä tekemään samoin. Jos uskot, että sinun immateriaalioikeuksilla 

suojattuja materiaalejasi käytetään loukkaavasti Palvelussa, pyydämme sinua 

olemaan yhteydessä meihin osoitteessa  

Wellness Foundry Holding Oy 

Tammasaarenkatu 1 

00180 Helsinki 

XXI. ASIAKASTUKI 

Pilotin aikana saat meiltä asiakastukea ottamalla yhteyttä  

sähköpostiosoitteen asiakastuki@wellnessfoundry.com. 
 

XXII. ILMOITUKSET JA SUORAMARKKINOINTI 

Wellness Foundry voi lähettää Sinulle ilmoituksia mihin tahansa ilmoittamaasi 

osoitteeseen tai lähettämällä ilmoituksia sivustolle. Meidän yhteystietomme ovat: 

Wellness Foundry Holding Oy 

Tammasaarenkatu 1 

00180 Helsinki 

 

Rekisteröityessäsi Palveluun hyväksyt samalla, että Wellness Foundry voi lähettää 

sinulle sähköpostitse myös suoramarkkinointiviestejä koskien sen omia tuotteita tai 

palveluita tai sen yhteistyökumppaneiden tuotteita tai palveluita. Voit kieltää 

Wellness Foundrya lähettämästä sinulle jatkossa suoramarkkinointiviestejä 

noudattamalla kyseisissä sähköpostiviesteissä olevia ohjeita tai ilmoittamalla 

mailto:asiakastuki@wellnessfoundry.com
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asiasta sähköpostitse osoitteeseen asiakastuki@wellnessfoundry.com. 

Suoramarkkinoinnin kieltäminen ei kuitenkaan rajoita Wellness Foundryn oikeutta 

lähettää sinulle Palvelun käyttöön tai toimintaan liittyviä ilmoituksia niin kauan 

kuin Palvelua koskeva tilauksesi on voimassa. 

XXIII. MUITA EHTOJA 

1. Lakien noudattaminen. Olet velvollinen noudattamaan sinuun soveltuvia lakeja.  

2. Ei muuta oikeussuhdetta. Mikään näissä Ehdoissa sanottu ei perusta agentti-, 

jälleenmyyjä-, työ- tai mitään muuta vastaavaa suhdetta sinun ja muiden tahojen 

välille.  

3. Pätemättömyys. Jos jokin näiden Ehtojen ehto katsottaisiin lainvastaiseksi, 

mitättömäksi tai ei jostain syystä olisi täytäntöönpanokelpoinen, kyseinen ehto 

katsotaan tällöin poistetuksi näistä Ehdoista eikä sitä sovelleta, mutta sillä ei ole 

kuitenkaan vaikutusta näiden Ehtojen muiden ehtojen pätevyyteen ja 

täytäntöönpanoon. 

4. Siirtäminen. Nämä Ehdot koskevat yksinomaan sinua etkä voi siirtää niitä 

kenellekään muulle ilman Wellness Foundryn nimenomaista kirjallista lupaa.  

5. Soveltuva laki. Tähän Palveluun sovelletaan Suomen lakia soveltamatta 

kuitenkaan sen lainvalintasäännöksiä. Jos et ole kuluttaja, hyväksyt, että kaikki 

näistä Ehdoista tai Palvelusta johtuvat riidat ja erimielisyydet voidaan ratkaista 

ainoastaan Helsingin käräjäoikeudessa.  

6. Kanneaika. Mikä tahansa Palvelua koskeva kanne on nostettava yhden vuoden 

kuluessa kanneperusteen syntymisestä.  

7. Koko sopimus. Nämä Ehdot sekä sivustolla olevat ohjeet (sisältäen rajoituksetta 

yksityisyydensuojakäytännöt) muodostavat koko Wellnes Foundryn ja sinun 

välisen sopimuksen ja korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset ja välipuheet.  

8. Tavaramerkit. Palvelussa käytetyt tavaramerkit kuuluvat Wellness Foundrylle 

tai sen lisenssinantajille. Muiden osapuolten nimet ja tuotenimet saattavat myös 

olla kyseisten tahojen tavaramerkkejä. Et saa käyttää mitään Palvelussa tai 

Sisällössä esitettyjä tavaramerkkejä. 

9. Tietojen poistaminen palvelusta. Voit ottaa yhteyttä Wellness Foundry:n 

asiakstukseen ja pyytää kaikkien tietojesi poistamista palvelusta (kaikki palveluun 

lisäämäsi ateriat, kuvat, sekä henkilökohtaiset tietosi kuten etu- ja sukunimet, 

sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä, paino, pituus). Samalla poistetaan myös 

asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: Asiakkuuden 

alkamis- ja päättymisajankohta, asiallisen yhteyden alkamis- ja 
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päättymisajankohta, palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. 

asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat) ja sähköisen viestinnän 

tunnistamistiedot, maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet), 

laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, palveluun merkityt tavoitteet ja muut 

rekisteröidyn itse antamat tiedot, palvelun käyttöönottoa suositelleen henkilön nimi 

tai nimimerkki, rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto. 

Pyyntöösi vastataan 14 päivän kuluessa ja tiedot poistetaan 30 päivän kuluessa. 

 


