
 

ANVÄNDARVILLKOR FÖR CIRCULA®-SPELET OM CIRKULÄR EKONOMI OCH 
FÖRETAGSAMHET VID UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSBRUK OCH ANNAT 

ALLMÄNNYTTIGT BRUK 

 

 

CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet har utvecklats av följande 
aktörer i ett projekt som finansierats av Sitra: 

1) Suomen ympäristöopisto SYKLI, adress: Malms handelsväg 8 B, 00700 
Helsingfors, FO-nummer: 0681365 (”Sykli”)  

2) Savon koulutuskuntayhtymä, adress: PB 87, 70101 Kuopio, FO-nummer: 1852679-
9 (”Savo”)  

3) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, adress: PB 77700, 02070 Esbo stad, 
FO-nummer: 0502454-6 (”Omnia”)  

4) Ung Företagsamhet rf, Kuortanegatan 2, 00510 Helsingfors, FO-nummer: 1813465-
6 (”NY”). 

”Användaren” är en person eller en organisation som personen representerar som laddar 
ned material i CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet via adressen 
[www]. 

”Utgivaren” är Sykli.  

 

1  UPPKOMSTEN AV AVTAL 

1.1 Genom att ladda ned material i CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och 
företagsamhet godkänner Användaren dessa användarvillkor, och godkännandet av 
användarvillkoren bildar ett bindande avtal mellan Användaren och Utgivaren (”Avtalet”). 
Dessa användarvillkor och Avtalet gäller tills vidare.  

1.2 Genom att godkänna dessa användarvillkor förbinder Användaren sig till att använda 
materialet i CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet i enlighet med dessa 
användarvillkor och de anvisningar som eventuellt ges i samband med materialet.  

1.3 Om du som Användare inte förstår eller godkänner dessa användarvillkor, bekräfta inte 
villkoren och ladda inte ned material i CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och 
företagsamhet. 

1.4 Utgivaren försäkrar att den har rätt att i enlighet med dessa användarvillkor 
tillgängliggöra materialet i CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet och 
att representera Omnia, Savo och NY vid utdelning av materialet i enlighet med dessa 
användarvillkor.  

 

2  ANVÄNDARVILLKOR 



2.1 ”Användningssyfte”: Materialet i CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och 
företagsamhet kan laddas ned utan kostnad eller tidsmässig begränsning för att användas 
vid undervisning eller forskning eller i ett annat motsvarande allmännyttigt syfte och är 
endast avsedda att användas vid Användarens egen verksamhet, inom den egna 
organisationen, i enlighet med dessa användarvillkor och på det sätt och i den utsträckning 
som avses i Avtalet. Med ett allmännyttigt syfte avses sådan verksamhet utan ersättning 
som genomförs till exempel i läroanstalter, organisationer, föreningar och inom den 
offentliga sektorn och vars syfte är att undervisa och forska i de grundläggande temana och 
idéerna för cirkulär ekonomi och företagsamhet.  

2.2 Det är förbjudet att använda materialet i CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och 
företagsamhet i strid med användningssyftet, att sprida materialet till tredje parter samt att 
vid annan verksamhet än den egna ordna CIRCULA®-workshoppar och utbilda ledare för 
workshoppar. Det är endast möjligt att med särskilda villkor använda materialet i 
CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet i kommersiellt syfte.  

2.3 Materialet i CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet är endast avsett 
att skrivas ut. Om du vill ha en tryckt version, kontakta Utgivaren.  

2.4 Om du önskar få handledning eller utbildning i att ordna workshoppar om CIRCULA®-
spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet, kontakta Utgivaren.  

2.5 Om du i sociala medier eller via andra kommunikationskanaler delar information om att 
du har använt CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet, ange följande 
uppgifter: CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet har utvecklats i 
samarbete mellan Suomen ympäristöopisto SYKLI, Savon koulutusyhtymä, Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnia och Ung Företagsamhet rf. Om möjligt, använd hashtaggen 
#circula. 

 

3  IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

3.1 Alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter till CIRCULA®-spelet om cirkulär 
ekonomi och företagsamhet, dess layout och relaterat nedladdningsbart material 
(”Materialet”) innehas av Sykli, Omnia, Savo och NY eller deras partner.  

3.2 Genom att godkänna dessa användarvillkor får Användaren rätt att i sin verksamhet och 
i den utsträckning som avses i villkoren använda Materialet, som skyddas av upphovsrätt 
och andra immateriella rättigheter, vid undervisning och forskning eller i ett annat 
motsvarande allmännyttigt syfte. Det är förbjudet att på något sätt plagiera, ta ur sitt 
sammanhang, redigera, modifiera eller sprida Materialet som gäller CIRCULA®-spelet om 
cirkulär ekonomi och företagsamhet.  

3.3 CIRCULA® är ett registrerat varumärke, vars innehavare är Utgivaren. Dessa 
användarvillkor utgör ingen licens eller rätt att använda varumärket. 

 

4  PERSONUPPGIFTER 



På behandlingen av personuppgifter tillämpas EU:s allmänna dataskyddsförordning 
(”GDPR”) och Utgivarens dataskyddspolicy, som finns på adressen [www]. 

 

5  ÖVRIGA VILLKOR 

5.1 Dessa användarvillkor eller Avtalet kan inte överlåtas.  

5.2 Utgivaren och dess partner har rätt att uppdatera, redigera och ändra det 
nedladdningsbara materialet i CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet, 
och Utgivaren kan informera Användaren om dessa ändringar.  

 

6  UPPSÄGNING AV AVTALET 

6.1 Utgivaren och dess partner har rätt att när som helst sluta tillhandahålla materialet i 
CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet. Dessa användarvillkor och 
Avtalet fortsätter dock även i så fall att gälla.  

6.2 Om Användaren bryter mot dessa användarvillkor eller Avtalet har Utgivaren rätt att 
säga upp dessa användarvillkor och Avtalet mellan Användaren och Utgivaren och kräva att 
Användaren på egen bekostnad bevisligen förstör eller till Utgivaren lämnar tillbaka allt 
material från CIRCULA®-spelet om cirkulär ekonomi och företagsamhet som Användaren 
har i sin besittning. 

 

7  TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING 

7.1 På dessa användarvillkor och Avtalet tillämpas finsk lag, med undantag för 
bestämmelserna om lagval.  

7.2 Utgivaren och Användaren ska alltid i första hand sträva efter att lösa eventuella tvister 
med anledning av dessa användarvillkor eller Avtalet genom förhandlingar. I sista hand ska 
tvisterna lösas i tingsrätten på svarandens hemort. Om svaranden inte har hemort i Finland, 
ska tvisterna lösas i Helsingfors tingsrätt.  

 

 


