WeShare-sovelluksen käyttöehdot – henkilöasiakkaat
Voimassa 1.7.2018 alkaen
1. Johdanto
WeSharen avulla voit jakaa kustannuksia ystäviesi kanssa.
Voit luoda sovelluksessa ryhmän esimerkiksi hiihtolomamatkaa tai toimiston kahviporukkaa varten ja
kutsua muita mukaan. Syötä ryhmälle summat, jotka jaetaan maksettavaksi ryhmän jäsenten kesken.
Kustannukset voidaan jakaa tasan tai erisuuruisiin osiin. Pystyt aina tarkistamaan, onko maksamasi
osuus suurempi vai pienempi kuin muiden ryhmän jäsenten. Kun olet syöttänyt kustannukset, WeSharesovellus laskee jatkuvasti, mikä kunkin jäsenen maksettava osuus on.
MobilePay-käyttäjien väliset rahansiirrot järjestyvät vaivatta MobilePay-sovelluksella. Jos kaikki
ryhmän jäsenet eivät käytä MobilePay-sovellusta, WeShare-sovellus kertoo, mikä heidän
maksuosuutensa on ja kenelle se maksetaan. Varsinainen rahansiirto on suoritettava muilla keinoilla.
Kustannusten jakamisen lisäksi WeSharen avulla voit jakaa muiden kanssa myös viestejä, kuvia ja
muuta ryhmän jäsenille olennaista tietoa. Ryhmää voivat käyttää vain siihen rekisteröityneet jäsenet.
WeShare-sovelluksen tarjoaa MobilePay Finland Oy (Keskuskatu 4, 00100 Helsinki) (jäljempänä
”MobilePay”).
Saat kaikki WeShare-sovelluksen toiminnot käyttöön luomalla käyttäjäprofiilin ja hyväksymällä nämä
ehdot. WeSharen käytön yhteydessä MobilePaylle luovuttamiasi henkilötietoja käsitellään ehdoissa
esitetyllä tavalla. Jos annat toista henkilöä koskevia tietoja, vakuutat, että olet saanut kyseiseltä
henkilöltä suostumuksen siihen, että WeSharessa käsitellään hänen tietojaan.
WeShare-sovelluksen lataamiseen tarvitaan mobiililaite, kuten älypuhelin tai tabletti. WeSharen voi
ladata mobiililaitteelle App Storesta tai Google Playsta.
WeSharen käyttäminen ei edellytä, että käytät MobilePay-sovellusta, mutta jos haluat käsitellä
WeSharen laskemia rahasiirtoja MobilePay-sovelluksessa, sinun on oltava MobilePay-sovelluksen
käyttäjä samalla matkapuhelinnumerolla, jota käytät WeSharessa.
2. Käyttäjäprofiilin luominen
WeShare-käyttäjäprofiilin luomiseen tarvitaan sovelluksen lataamisen jälkeen seuraavat tiedot.
Sinua pyydetään antamaan
• nimi
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite.
Varmista, että tiedot ovat oikein ja päivitä ne tarvittaessa.
Jos olet jo MobilePay-sovelluksen käyttäjä, saat edellä esitetyt tiedot helposti MobilePaysovelluksesta kirjautumalla sisään omalla salasanallasi. Kirjauduttuasi sinun on annettava lupa
MobilePay-sovelluksessa olevien tietojesi siirtoon WeShare-sovellukseen. Muista, että tietojen
siirtämistä varten sinun on käytettävä MobilePay- ja WeShare-sovelluksissa samaa puhelinnumeroa.
WeSharen käyttäminen edellyttää WeSharen lähettämien pikailmoitusten ja viestien
vastaanottamisen matkapuhelimeesi. Jos poistat pikailmoitukset ja viestit käytöstä, et pysty enää
vastaanottamaan pikailmoituksia uusista tapahtumakutsuista, maksuista ja muista tärkeistä asioista.
3. Henkilötietojen käsittely
MobilePay on vastuussa WeSharen käytössä luovuttamiesi henkilötietojen käsittelystä. MobilePay ei
luovuta henkilötietojasi muille osapuolille ilman nimenomaista lupaasi. MobilePay saa sinua koskevia
tietoja, kun luot käyttäjäprofiilin ja käytät WeShare-sovellusta.

Seuraavissa osioissa käsitellään sitä, millaisista tiedoista on kysymys ja miten MobilePay tietoja
käyttää.
WeShare-käyttäjäprofiilin luomisen yhteydessä MobilePay pyytää tietoja, kuten nimesi,
sähköpostiosoitteesi ja muita WeSharen käytössä tarvittavia tietoa.
MobilePay käsittelee sinua koskevia, käyttäjäprofiilissasi ja WeSharen käytön yhteydessä antamiasi
tietoja sekä tietoja, joita olet antanut muista henkilöistä.
Tietoja käytetään WeShareen syötettyjen kustannusten jakamiseen sekä sovelluksen käyttöön liittyvien
viestien lähettämiseen.
Jos käytät muita WeSharessa olevia tai siihen liittyviä palveluja, WeShare pyytää hyväksyntääsi, ennen
kuin tällaiset palvelut yhdistetään sovellukseen.
Jos olet valinnut tietojen siirtämisen MobilePay-sovelluksesta, hyväksyt samalla sen, että tietoja
voidaan siirtää WeSharesta MobilePay-sovellukseen. Jos esimerkiksi luot tai päivität profiilikuvan
WeShare-sovelluksessa, se päivittyy samalla automaattisesti myös MobilePay-sovelluksessa.
MobilePay käyttää tietoja myös hallinnollisiin tarkoituksiin sekä nykyisten ja tulevien palvelujen
tarjoamiseen ja parantamiseen. Lisäksi MobilePay käyttää antamiasi tietoja ja MobilePay-sovelluksen
käyttöäsi koskevaa informaatiota palvelujen kohdistamiseen sinulle sekä nykyisten ja tulevien
palvelujen kehittämiseen. MobilePay käyttää tietoja myös tilastointiin.
Tietoja luovutetaan muille osapuolille vain siinä tapauksessa, että voimassa oleva lainsäädäntö niin
edellyttää tai että se on tarpeen oikeustoimissa, jotka koskevat WeSharen käytön yhteydessä
syntyneitä vaatimuksia.
Tiedot myös tallennetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
MobilePay tallentaa ja käsittelee henkilötietoja tarjotakseen asiakkailleen palveluita ja ratkaisuja sekä
noudattaakseen lainsäädännön vaatimuksia. Voit lukea MobilePayn tietosuojatiedotteesta
osoitteesta www.mobilepay.fi/tietosuoja mitä tietoja MobilePay tallentaa sinusta, kuinka MobilePay
käsittelee tietojasi ja mitkä ovat henkilötietoihin liittyvät oikeutesi. Tietosuojatiedote on saatavissa myös
kirjallisena. Löydät tietosuojatiedotteesta myös MobilePayn yhteystiedot, mikäli sinulla on kysyttävää.
4. Markkinointi
Voit saada päivityksiä tämänhetkisistä ja tulevista WeShare-ominaisuuksista kuten tapahtuman
suunnittelusta, kirjanpidosta ja kulujen jakamisesta. Antamalla erillisen suostumuksen sovelluksessa
voit vastaanottaa markkinointi-ilmoituksia WeShare-sovelluksen kautta, tekstiviesteinä, sähköpostitse
tai pikaviesteinä. Voit jälkeenpäin peruttaa antamasi suostumuksen profiilissasi.
Jos annat suostumuksesi markkinoinnin vastaanottamiseen WeSharesta, lähetämme sinulle
säännöllisesti tietoja eduista, joita MobilePay tai MobilePayn yhteistyökumppanit tarjoavat. Tiedot
voidaan lähettää WeShare-sovelluksen kautta, tekstiviesteinä, pikailmoituksina ja viesteinä sekä
sähköpostitse.
5. WeSharen käytön kustannukset
WeShareen rekisteröityminen ja sen toimintojen käyttäminen ovat ilmaisia.
6. WeShareen tehtävät muutokset
MobilePay voi muuttaa tai muokata WeShare-sovelluksen toimintoja. MobilePay voi laajentaa
WeSharen muille sähköisille alustoille.
7. Ehtojen muutokset ja irtisanominen

WeSharea kehitetään jatkuvasti muun muassa toimintojen parantamiseksi, ja tästä syystä MobilePay
voi muuttaa näitä WeSharen käyttöä koskevia ehtoja ilman ennakkoilmoitusta, jos muutokset ovat
asiakkaan edun mukaisia. Elleivät muutokset ole asiakkaan edun mukaisia, muutoksia voidaan tehdä
ilmoittamalla siitä yksi kuukausi etukäteen.
Voit poistaa käyttäjäprofiilisi, jolloin tietosi poistetaan jonkin ajan kuluttua. Jos poistat WeSharesovelluksen ja siten oman käyttäjäprofiilisi, et enää pysty noutamaan sovellukseen lisäämiäsi tai
profiiliin liittyviä tietoja. MobilePay voi poistaa käyttäjäprofiilisi ja WeShareen lisäämäsi tiedot, jos et ole
käyttänyt käyttäjäprofiiliasi kuuteen kuukauteen. MobilePay voi poistaa käyttäjäprofiilisi ilman
ennakkoilmoitusta, mikäli et noudata näitä ehtoja tai mikäli käytät WeShare-sovellusta väärin muulla
tavalla. MobilePay voi lopettaa WeShare-sovelluksen tarjoamisen milloin tahansa.
8. Sähköinen jäljitys
Kun lataat sovelluksen, rekisteröidyt WeShareen ja käytät sitä, MobilePay kerää seuraavia tietoja,
joista jää sähköinen jälki sovelluksen käytössä: käyttämäsi näytöt WeShare-sovelluksessa, käyttämäsi
mobiililaite, käyttöjärjestelmä ja IP-osoite.
MobilePay hyödyntää näitä tietoja toiminnassaan ja laatiessaan tilastoja esimerkiksi WeSharen
kehittämistä varten. Teknisistä syistä johtuen WeSharen käyttäminen ilman sähköisten jälkien
jättämistä ei ole mahdollista. Sähköisten jälkien avulla ei ole mahdollista saada selville henkilötietojasi.
Ellet halua jatkaa sähköisten jälkien jättämistä, sinun on poistettava sovelluksen asennus, joka ei
kuitenkaan korvaa irtisanomista.
9. Vastuut
MobilePay ei ota vastuuta WeSharessa tai sen avulla tehdyissä laskelmissa esiintyvistä virheistä tai
puutteista. WeShare-sovelluksen tapahtumayhteenvedossa esitetty jaettavia summia ja maksettavien
summien jakautumista jäsenten kesken koskeva ote on viitteellinen, ja summat on laskettu sinun ja
muiden jäsenten WeShare-sovellukseen antamien summien perusteella. MobilePay ei ole vastuussa
näihin laskelmiin pohjautuvien maksutapahtumien aiheuttamista menetyksistä. MobilePay ei ole
vastuussa WeSharessa esiintyvistä virheistä tai puutteista, mukaan lukien ne ajanjaksot, jolloin
WeShare ei ole käytettävissä. MobilePay korjaa virheet mahdollisimman pian.
10. Immateriaalioikeudet
MobilePay omistaa WeShare-sovelluksen ja sen sisältämät toiminnot sekä niihin liittyvät
tekijänoikeudet. WeSharen sisällön jäljentäminen, kopioiminen, esittäminen, julkaiseminen tai
muunlainen käyttäminen on kiellettyä ilman MobilePayn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Verkkosivuston tavaramerkkejä tai logoja ei saa jäljentää, kopioida, esittää, siirtää tai julkaista missään
muodossa ilman MobilePayn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
11. Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta WeShare-sovellusta
käytetään. Jos sopimukseen liittyvää erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan
erimielisyydet siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä MobilePayn kotipaikka on tai sen hallintoa
pääasiallisesti hoidetaan, taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka
tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
Jollei sinulla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, erimielisyydet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka
tuomiopiirissä MobilePaylla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.
12. Valvonta
MobilePay Finland Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
MobilePay Finland Oy:llä on maksulaitoslain mukainen toimilupa.
MobilePay Finland Oy:n toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL
103, 00101 Helsinki, puhelin 010 83151 (www.finanssivalvonta.fi). Kuluttaja-asioissa MobilePay

Finland Oy:n toimintaa valvoo myös Kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi). Kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot
ovat: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00530 Helsinki, puhelin 029 505 3000 (vaihde).
Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä ja henkilörekistereiden
käytöstä. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat: Ratapihantie 9, 6. Kerros, 00520 Helsinki,
puhelinneuvonta 02956 16670, tietosuoja@om.fi.
13. Tuomioistuinten ulkopuoliset oikeussuojakeinot
Voit saattaa tätä sopimusta koskevan erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan
(KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.
Voit käyttää myös Euroopan komission riidanratkaisuportaalia
osoitteessa ec.europa.eu/consumers/odr, varsinkin jos olet EU-alueen kuluttaja, joka asuu toisessa EUjäsenmaassa. Jos teet reklamaation riidanratkaisuportaalin kautta, sinun pitää antaa MobilePayn
sähköpostiosoite, joka on support@mobilepay.fi.
14. Yhteystiedot
Voit ottaa yhteyttä MobilePayhin sovellukseen liittyvissä asioissa soittamalla MobilePayn
asiakaspalveluun, jonka puhelinnumero ja aukioloajat löytyvät osoitteesta www.mobilepay.fi
(pvm/mpm). Lisäksi voit olla yhteydessä MobilePayhin kirjallisesti tai sähköisesti. Asiointi puhelimitse tai
sähköisesti edellyttää, että MobilePay voi luotettavasti varmistua henkilöllisyydestäsi.

