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ANVÄNDARVILLKOR 

Användning av Kuksa-registersystemet (nedan Kuksa) skapat av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (ne-
dan Finlands Scouter) förutsätter godkännande av dessa användarvillkor (nedan användarvillkor). Användarvill-
koren föreskriver om Kuksas innehåll och reglerar hantering av personuppgifter inom scouterna i enlighet med 
dataskyddsförordningen. 
 
Genom att godkänna dessa användarvillkor förbinder sig Kuksas användare (nedan användare) att använda Kuksa 
och att hantera dess innehåll i enlighet med dessa villkor. Om användaren inte godkänner användarvillkoren i sin 
helhet har användaren på inget sätt rätt att använda Kuksa, dess innehåll eller den nättjänst som anknyter sig till 
det. Finlands Scouter har rätt att ändra dessa användarvillkor efter eget gottfinnande. Då måste användaren god-
känna användarvillkoren igen i samband med nästa inloggning till Kuksa eller, om användaren inte godkänner 
användarvillkoren, fullständigt och omedelbart sluta använda Kuksa och det innehåll som användaren eventuellt 
hämtat ur det. 
 
 

 Användaren förbinder sig att använda Kuksa enbart i den omfattning som skötandet av hans/hennes ar-
betsuppgift eller scoutuppdrag förutsätter. Användaren förbinder sig att avstå från verksamhet som siktar 
till att på eget initiativ öka användarrättigheterna.  

 
 Användaren förbinder sig att följa alla bestämmelser som lagar och förordningar förutsätter. 

 
 Användaren godkänner att Finlands Scouter, dess samarbetspartners eller vilken som helst behörig annan 

användare när som helst vid behov kan ändra Kuksas innehåll eller utseende utan ett särskilt meddelande. 
Användaren godkänner även att Finlands Scouter eller dess samarbetspartner vid behov kan övervaka 
Kuksas användning och ge instruktioner gällande det, samt när som helst förhindra användarens åtkomst 
till Kuksa, eller avbryta eller begränsa tillgången till Kuksa utan ett särskilt meddelande till exempel under 
underhålls- eller uppdateringsåtgärder eller vid misstanke om missbruk. 
 

 Användaren förstår och godkänner att informationsinnehållet i Kuksa tilläggs och redigeras förutom av 
Finlands Scouter även av flera andra aktörer, liksom av varje scout själv samt möjligtvis hans/hennes vård-
nadshavare och scoutkår, och att Finlands Scouter på inget sätt svarar för innehållet och korrektheten av de 
uppgifter som lämnats i Kuksa och kan inte garantera uppgifternas riktighet eller lämplighet för ett visst 
ändamål. 

 
 Användaren förstår och godkänner att Kuksas innehåll är Finlands Scouters egendom och att rättigheterna 

till det material som ingår i Kuksa tillhör exklusivt Finlands Scouter eller andra innehållsleverantörer. An-
vändaren ger Finlands Scouter en oåterkallelig och obegränsad nyttjanderätt till allt material som han/hon 
lagt till, skapat, redigerat eller annars producerat i Kuksa. Användaren förstår och godkänner att uppgif-
terna han/hon lagt till i Kuksa kan flyttas över även till andra Finlands Scouters underlag, liksom till olika 
mobilapplikationer. 
 

 Användaren godkänner att innehållet i Kuksa inte får användas till andra ändamål än till allmänt inom 
scoutverksamheten godtagna ändamål utan ett av Finlands Scouter på förhand givet skriftligt tillstånd. 
Överföring av uppgifter från Kuksa till andra system är inte tillåtet utan ett skriftligt tillstånd av Finlands 
Scouter. Kuksas rapporter kan tillfälligt lagras både elektroniskt och på papper förutsatt att dylika tillfäl-
liga kopior raderas då dessa inte längre behövs för de ändamål för vilka de lagrats. 

 
 Användaren bör se till och han/hon svarar för att det elektroniska eller på annat medium ur Kuksa erhållna 

materialet som han/hon besitter förstörs oåterkalleligt då detta inte längre behövs för det ändamål för 
vilket det hämtats ur Kuksa. Om användaren får i sin besittning material hämtat ur Kuksa till vilket 
han/hon inte har ett ovan tillåtet användningsändamål eller användarrättigheter, ska han/hon förstöra 
materialet omedelbart och oåterkalleligt.  
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 Användaren ska förvara uppgifter hämtade ur Kuksa omsorgsfullt och datasäkert. Då uppgifterna är 
elektroniska ska dessa förvaras på krypterade lagringsmedier. Om uppgifterna är på papper ska dessa 
förvaras i låsta utrymmen. 

 
 Användaren har inte rätt att överlämna uppgifter lagrade ur Kuksa utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet utan ett skriftligt tillstånd av Finlands Scouter. 

 
 Uppgifter gällande en annan persons hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp får lagras enbart av perso-

nen själv eller av dennas vårdnadshavare. Det är strängt förbjudet att lagra dylika uppgifter någon  
annanstans än i händelseuppgifterna. 

 
 Den till Kuksa anslutna engångsinloggningskoden alltså ScoutID och användarrättigheterna som följer av 

den är användarspecifika och användaren får inte överlåta eller avslöja dessa till tredje part. Om använ-
daren misstänker att hans/hennes ID/inloggningskod har hamnat i fel händer, ska han/hon kontakta (09) 
8865 1100 eller info@partio.fi. 

 
 Användaren ansvarar för all användning som sker med hans/hennes ID/inloggningskod. 

 
 Man ska alltid logga ut ur Kuksa efter användning, om inte arbetsstationen och datorn övervakas av an-

vändaren. ID/inloggningskoden får inte sparas eller skrivas så att den är tillgänglig för andra.  
 
 

 
 Jag har bekantat mig med dessa användarvillkor och jag förbinder mig att följa dem. 
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