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ANVÄNDNINGSVILLKOR 
 

INLEDNING 
 

(A)  Dessa villkor är användningsvillkor för Patent- och registerstyrelsen (“PRS”), 00091 PRH, 
Finland. Villkoren gäller sökning och nerladdning av LEI-nummer och LE-RD-uppgifter från 
denna webbplats av vem som helst (“Användningsvillkor“). 

(B) The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) är en icke-vinstdrivande stiftelse som är 
inrättad av rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board, FSB) i Basel, Schweiz, under 
Schweiz lagstiftning. 

(C) GLEIF och dess lokala operativa enheter (”LOU-enheter”, Local Operating Units) driver ett 
system av världsomfattande entydiga internationella identifieringsnummer för juridiska 
personer (”LEI-nummer”, Legal Entity Identifier) och LEI-datalager som innehåller vissa 
ytterligare uppgifter om de relevanta juridiska personerna (”LE-RD-uppgifter”, Legal Entity 
Reference Data). 

(D)  Via webbplatsen www.ytj.fi/sv kan användare få tillgång till LOUs LEI-datalager (LOU’s LEI 
Repository). Åtkomsten till uppgifterna kan fås genom att hämta filer, genom nätgränssnitt 
eller API:er eller med hjälp av något annat tekniskt medel, enligt vad PRS väljer att erbjuda. 
All åtkomst till LEI-data och LE-RD-uppgifter via www.ytj.fi/sv regleras av de 
Användningsvillkor som läggs fram nedan. 

 

1. DEFINITIONER 
 

"Tjänsten"  avser den resurs som PRS tillhandahåller i enlighet med dessa 
Användningsvillkor och som beskrivs vidare nedan, och som 
finns tillgänglig på webbplatsen www.ytj.fi/sv. 

"LOUs LEI-datalager" (LOU’s LEI Repository) avser den databas och/eller den fil i 
Common Data File (CDF)- format som PRS sköter och som 
åtminstone innehåller alla de LEI-nummer och LE-RD-uppgifter 
som hanteras av PRS. 

"GLEIFs Varumärke och Logo" avser GLEIFs varumärke och logo såsom de visas på 
http://www.gleif.org. 

"GLEIS"  avser det globala LEI-systemet (Global Legal Entity Identifier 
System) som GLEIF och LOU-enheterna driver. 

"LEI-nummer"  avser ett eller flera av de internationella identifieringsnummer 
för juridiska personer som GLEIF och LOU-enheterna utfärdar. 

"LEI-referensuppgifter" och  

"LE-RD"  (singular och plural) avser den information om ett LEI-nummer 
som finns tillgänglig i LEI-datalagret. En lista över de 
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uppgiftskategorier som för närvarande ingår i LE-RD finns 
tillgänglig på https://www.gleif.org/en/about-lei/common-
data-file-format. 

"LOU" tai "LOU-enheten" avser de lokala operativa enheterna (Local Operating Units) 
som har slutit ett Master Agreement-avtal med GLEIF och som 
GLEIF har ackrediterat till att godkänna juridiska personers 
ansökningar om LEI-nummer och att utfärda LEI-nummer. En 
lista över ackrediterade LOU enheter finns tillgänglig på 
https://www.gleif.org/en/aboutlei/how-to-get-an-lei-find-lei-
issuing-organizations. 

"Vi", "oss", "vår"  eller motsvarande uttryck hänvisar till PRS. 

"Användare", "du", "dig", "din" eller motsvarande uttryck hänvisar till användare av den här 
Tjänsten. 

 

2. TJÄNSTEN 
 

2.1  Tjänsten tillåter användare att söka upp och/eller ladda ner enskilda LEI-nummer och/eller 
dithörande LE-RDuppgifter och/eller hela mängden eller en delmängd av LEI-nummer 
och/eller dithörande LE-RD-uppgifter från LOUs LEI-datalager (LOU’s LEI Repository) 
och/eller fil i Common Data File-format. 

2.2  Tjänsten på webbplatsen www.ytj.fi/sv är avgiftsfri och tillgänglig utan några tekniska 
spärrar. 

2.3  Uppgifterna som är tillgängliga via Tjänsten tillhandahålls enligt CC0-lisensen, se 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ . 

2.4  I syfte att skydda GLEIS och de grundprinciper som den bygger på enligt GLEIS 
styrningsprinciper, speciellt i händelse av att Tjänsten används på ett sätt som strider mot, 
eller hotar att undergräva, dessa grundprinciper eller den allmännytta till vilken LEI-nummer 
och LE-RD-uppgifter tillhandahålls, måste vi förbehålla oss rätten att dra in eller modifiera 
Tjänsten eller ändra Användningsvillkoren. 

2.5  En beskrivning av de tekniska krav som du behöver iaktta för att kunna använda Tjänsten 
finns på www.ytj.fi/sv. 

 

3. SERVICENIVÅ 
 

Vi gör allt som är rimligt för att webbplatsen www.ytj.fi/sv och Tjänsten ska fungera och vara tillgängliga 
utan avbrott eller fel. Funktionsavbrott kan emellertid förekomma på grund av servicearbete, 
uppdateringar, systemfel eller nätverksfel. Vi informerar om servicefönster i sinom tid – om möjligt – på 
www.ytj.fi/sv. 
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4. ANVÄNDNINGSVILLKOR 
 

4.1 Genom att använda vår Tjänst samtycker du till följande villkor: 

(a) Du är medveten om att du inte har och inte kommer att få några immateriella rättigheter 
eller andra äganderätter till de LEI-nummer och LE-RD-uppgifter som tillhandahålls i 
Tjänsten, och att du inte kräver och inte kommer att kräva sådana rättigheter. 

    (b) Du samtycker till att du får tillgång till LEI-nummer och/eller LE-RD-uppgifter på 
www.ytj.fi/sv endast genom att använda Tjänsten, och att du avstår från att försöka få 
tillgång till vårt LEI-datalager eller vilken som helst av våra andra filer eller databaser på 
annat sätt än genom att använda Tjänsten såsom vi erbjuder den, och att du i synnerhet 
avstår från att försöka kringgå de tekniska begränsningarna eller att infektera LEI-datalagret 
med något slags skadeprogram. 

(c) Om du vill använda GLEIFs Varumärke och Logo, som är ett registrerat varumärke, 
kontakta GLEIF under den adress som anges på http(s)://www.gleif.org.  

4.2 Du samtycker till att du avstår från att på vilket som helst sätt skapa det intrycket att GLEIF eller PRS 
tillhandahåller eller stödjer eller auktoriserar eller beviljar eller på annat sätt associeras av eller med 
uppgifter och/eller tjänster, med undantag av de ursprungliga LEI-nummer och LE-RD-uppgifter som du 
hämtat genom Tjänsten. 

4.3 Du samtycker dessutom till att avstå från alla åtgärder eller uttalanden som kan vilseleda allmänheten 
och/eller dina kunder att tro att några av dina varor eller tjänster är GLEIFs eller en LOU-enhets tjänster 
eller varor, även om LEI-nummer och LE-RD-uppgifter kan vara en del av dina varor eller tjänster, eller att 
du är en del av eller har ett speciellt förhållande med GLEIF och/eller GLEIS och/eller en LOU enhet. 

4.4 Du samtycker till att GLEIF och PRS kan vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsade till 
rättegång och säkringsåtgärder, om du inte iakttar dessa Användningsvillkor, och att du, såvida tillämplig 
lag tillåter, är skyldig att betala ett vite på 90 000 euro för varje enskild överträdelse. 

4.5 För tydlighetens skull noteras att PRS har rätt att uppdatera eller ändra dessa Användningsvillkor efter 
eget val. Alla uppdateringar och ändringar av Användningsvillkoren publiceras i förväg på www.prh.fi/sv 
innan de träder i kraft. Du anses ha godkänt de uppdaterade eller ändrade Användningsvillkoren inom 30 
dagar efter publiceringen, om du inte meddelar något annat till PRS. 

 

5. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH ANSVAR FÖR SKADA 
 

5.1 De LEI-nummer och LE-RD-uppgifter som du får tillgång till genom tjänsten tillhandahålls ”i befintligt 
skick” och ”i mån av tillgänglighet”. Vi ger inga garantier eller utfästelser om detta, vare sig uttryckta eller 
underförstådda. Du samtycker uttryckligen till att all användning sker på din egen risk. 

5.2 I den största utsträckning som tillämplig lag tillåter frånsäger vi oss alla uttryckta eller underförstådda 
garantier och allt ansvar i samband med LEI-nummer och LE-RD-uppgifter, inklusive men utan begränsning 
till underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. Vi är inte 
skadeståndsskyldiga vid några som helst skador (inklusive men utan begränsning till direkta, indirekta, 
oavsiktliga eller straffrelaterade skador eller följdskador) som uppstår på grund av användning av tjänsten 
eller LEI-numren och LE-RD-uppgifterna. 
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5.3 I synnerhet och utan begränsning erkänner du att LEI-nummer utfärdas och LE-RD-uppgifter samlas in 
på basis av ansökningar och information från tredje parter. Vi kan inte och kommer inte att utfästa eller 
garantera att sådan information är exakt, riktig eller ajour, eller att ett visst lei-nummer är det enda lei-
nummer som har utfärdats till en viss juridisk person. 

5.4 I synnerhet och utan begränsning frånsäger vi oss all skadestånsskyldighet vid skador som beror på 
avbrott eller fel i tjänstens funktion eller på webbplatsen www.prh.fi/sv. Dessutom frånsäger vi oss allt 
ansvar för samtliga funktionsfel, åtkomstsvårigheter och dåliga omständigheter för användning av 
tjänsterna eller webbplatsen på grund av olämplig utrustning, störningar som beror på 
internettjänsteleverantörer, överbelastning på nätverket eller någon annan orsak. Dessutom garanterar vi 
inte att de tjänster, uppgifter och innehåll som ingår i eller på annat sätt är tillgångliga genom tjänsterna 
eller webbplatserna www.prh.fi/sv och www.ytj.fi/sv är fria från virus eller andra skadliga komponenter. 

5.5 Förbehållen enligt punkt 4 (Användningsvillkor) gäller. 

 

6. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 
 

6.1 Dessa Användningsvillkor och din användning av Tjänsten ska i alla avseenden regleras av, och tolkas 
och förklaras i enlighet med, Finlands materiella lagstiftning utan hänsyn till Finlands lagvalsregler. 

6.2 Parterna underkastar sig den exklusiva behörigheten av laga domstolar i Helsingfors, Finland, vid alla 
tvister som uppkommer från eller i samband med dessa Användningsvillkor. 
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