
 

TEXAS INSTRUMENTS FINLAND OY  (“TI”) 
Yleiset hankintaehdot (“Hankintaehdot”) 

 
1. Soveltamisala 
1.1 Näitä Hankintaehtoja sovelletaan kaikkiin tavaroihin ja palveluihin ("Toimitukset"), joista TI 
antaa erillisen ostotilauksen ("Ostotilaus"). 
1.2 Mikäli Toimitusten toimittaja (“Myyjä”) ehdottaa, että Toimituksiin sovelletaan sen omia 
ehtoja, kyseiset ehdot eivät sido TI:tä, ellei TI:n valtuuttama edustaja ole nimenomaisesti 
kirjallisesti hyväksynyt kyseisiä ehtoja. Toimitusten hyväksymisen ja/tai maksamisen ei katsota 
merkitsevän sitä, että TI hyväksyy Myyjän ehdot siitäkin huolimatta, että TI olisi tietoinen tällaisten 
ehtojen olemassaolosta. 
1.3 Näihin Hankintaehtoihin tehtävät muutokset tai lisäykset tai niistä luopuminen eivät sido 
TI:tä, paitsi siltä osin kuin ne on laadittu kirjallisesti ja TI:n valtuuttama edustaja on ne 
allekirjoittanut. Myös luopuminen kirjallisen muodon käyttämisestä tulee tehdä kirjallisesti ollakseen 
pätevä. 
 
2. Sovellettava laki  
Näiden Hankintaehtojen ja kaikkien Ostotilausten voimassaoloon sovelletaan Suomen lakia, ja 
niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti lukuun ottamatta kuitenkaan niiden sisältämiä 
lainvalintasäännöksiä. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa 
koskevista sopimuksista (CISG) ei sovelleta. 
 
3. Oikeuspaikka 
Helsingin käräjäoikeudella on yksinomainen oikeus ratkaista näistä Hankintaehdoista johtuvat 
riidat. TI voi lisäksi haastaa Myyjän oikeuteen Myyjän päätoimipaikassa. 
 
4. Hinnat 
4.1 Hinnat määritetään kulloinkin sovellettavassa Ostotilauksessa. 
4.2 Mikäli Myyjä laskee yleisesti minkä tahansa Ostotilauksessa mainittuja tuotteita vastaavien 
laitteiden ja/tai materiaalien hintoja, vastaavaa hinnanalennusta on automaattisesti sovellettava 
kyseisessä Ostotilauksessa yksilöityihin tuotteisiin. 
4.3 Myyjä ei saa periä mitään ylimääräisiä veloituksia, kuten pakkaus- tai kuljetusmaksuja. Mikäli 
hinnat määritellään painon mukaan, käytetään materiaalin nettopainoa. 
 
5. Maksuehdot 
Laskut suoritetaan kulloisessakin Ostotilauksessa määritellyn maksuajan mukaisesti. Maksuaika 
alkaa siitä, kun TI on vastaanottanut laskun. Laskut voidaan lähettää vasta toimituksen jälkeen. 
Laskuissa on yksilöitävä kulloistakin Ostotilausta vastaava Ostotilauksen numero ja tilausrivin 
numero. Laskujen on oltava kulloistakin Ostotilausta vastaavassa valuutassa. 
 
6. Verot 
Lukuun ottamatta arvonlisäveroa (”ALV”), joka soveltuvin osin on suoritettava toimitushetkellä 
voimassa olevan verokannan mukaisesti, Myyjä vastaa kaikista Ostotilaukseen liittyvistä vero- tai 
muiden viranomaisten määräämistä veroista. Kaikista TI:n Ostotilauksen mukaisista suorituksista 
voidaan tehdä kaikki soveltuvan lain mukaan vaadittavat vähennykset, ennakonpidätykset ja 
verojen kuittaukset. Myyjän tulee pyynnöstä toimittaa TI:lle kaikki tarpeelliset veroasiakirjat 
kyseisten vähennysten, ennakonpidätysten ja verojen kuittausten estämiseksi tai minimoimiseksi. 
Jokaisessa laskussa on mainittava Myyjän arvonlisäverotunnus.  
 
7.  Laatu, Asiakirjojen säilyttäminen ja Auditointioikeus 
7.1 Laatu.  Myyjän on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa TI:n toimittajan yleisiä 
laatuohjeita (Supplier General Quality Guidelines), jotka ovat saatavilla verkko-osoitteessa 
https://wpl.ext.ti.com. Myyjän tulee huolehtia siitä, ettei Toimituksissa ole materiaalivirheitä tai 
oikeudellisia virheitä.  Myyjän tulee huolehtia siitä, että kaikki Toimitukset ja kaikki näiden 
Toimitusten suunnittelussa, tuotannossa sekä laadunvalvonnassa käytetyt prosessit ovat TI:n 
asettamien tai Ostotilauksessa esitettyjen vaatimusten, piirustusten, näytteiden ja muiden 
määritysten mukaisia ja täyttävät korkeimmat ja uusimmat turvallisuus-, suunnittelu- ja 
käsittelystandardit sekä soveltuvan lainsäädännön asettamat vaatimukset. Myyjän tulee pitää yllä 
riittävän kattavaa valvontajärjestelmää sen varmistamiseksi, että se täyttää kaikki vaatimukset. 
Myyjän tulee lisäksi TI:n pyynnöstä esittää objektiivisesti laadittua aineistoa sen todentamiseksi, 
että tällaisen valvontajärjestelmän implementointi on suoritettu ja että järjestelmä on käytössä. 
7.2 Asiakirjat.  Myyjän tulee yksilöidä, luoda ja säilyttää turvallisesti täydellinen ja 
yksityiskohtainen kirjanpito ja valvoa kaikin tarvittavin ja hyödyllisin tavoin asianmukaista 
varainhallintoa, laadunhallintajärjestelmää, dokumentointia ja Ostotilausten noudattamista. 
Myyjän asiakirjat, kirjanpito, kirjeenvaihto, ohjeet, piirustukset, kuitit, alihankintasopimukset, 
ostotilaukset, tilitositteet, muistiot ja muut Ostotilauksiin liittyvät tiedot (”Asiakirjat”) sekä 
laadunvalvonta- ja luotettavuustiedot on säilytettävä kolme (3) vuotta viimeisen maksun 
suorittamisen jälkeen tai sitä pidemmän lain vaatiman ajanjakson. Edellä esitetystä huolimatta 
Myyjän on säilytettävä kulloinkin sovellettavaan Ostotilaukseen liittyviä laatua ja luotettavuutta 
koskevia tietoja vähintään viiden (5) vuoden ajan niiden luomispäivästä tai sitä pidemmän lain 
vaatiman ajanjakson. Tässä käytettävien laatua ja luotettavuutta koskevien tietojen tulee sisältää 
laadunhallintajärjestelmän varmennukset, toimittajan hyväksyntä ja suoritusarviot, tuotteen 
lopulliset hyväksyntä- ja luotettavuustulokset, prosessi- ja/tai tuotemuutosten edellytykset, 
prosessinhallintatiedot, tarkastus- ja testausraportit, palautetut materiaalianalyysit sekä 
korjaussuunnitelmaraportit. 
7.3 Auditointioikeus.  TI:llä on oikeus auditoida tai pyytää kolmatta auditoimaan kaikki Myyjän 
Asiakirjat (riippumatta siitä missä muodossa niitä säilytetään, mukaan lukien kirjalliset, elektroniset 
ja muut säilytysmuodot) sekä Ostotilauksiin liittyvät prosessit. Myyjän tulee päästää TI:n 
käyttämät ulkopuoliset tai sisäiset tarkastajat Myyjän toimitiloihin ja/tai tuotantopaikoille 
toimistoaikoina sekä luovuttaa heille relevantit Asiakirjat sekä fyysiset kappaleet sen 
selvittämiseksi, noudattaako Myyjä Ostotilausten ehtoja, kuten esimerkiksi varmistaa tai 
varmistuttaa Toimitusten laadun kaikilla tuotannon tasoilla. Varmentaminen voi koostua Myyjän 
valvontalaitteiston ja laadunvalvontaohjelmiston fyysisestä arvioinnista ja/tai lähdetarkastuksesta. 
TI on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle aikeestaan suorittaa auditointi kirjallisesti etukäteen ainakin 
kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen suunniteltua auditointia. Myyjän tulee antaa tällaiseen 
auditointiin osallistuvien henkilöiden käyttöön kohtuullisiksi katsottavat tilat sekä avustaa heitä 
kohtuulliseksi katsovassa laajuudessa kyseisten henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi ja työn 
helpottamiseksi. Myyjän tulee korjata auditoinnin aikana todetut puutteet nopeimmalla 
mahdollisella tavalla.  
 
 
 
 
 
 
 

8. Muutokset 
8.1 TI:llä on oikeus muuttaa ajoittain mitä tahansa Ostotilausten kattamien Toimitusten 
vaatimuksia, piirustuksia, näytteitä tai muita määrityksiä. Myyjän on tällöin pyrittävä noudattamaan 
kohtuullisia muutosta koskevia ilmoituksia. Mikäli tällaisen muutoksen seurauksena Myyjän 
kustannukset laskevat tai nousevat tai suoritusajat lyhenevät tai pitenevät, Myyjän tulee ilmoittaa 
TI:lle kirjallisesti hinnan tarkistamista tai suoritusaikoja koskeva vaatimuksensa viiden (5) 
arkipäivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vastaanottanut muutosta koskevan ilmoituksen. 
Sopijapuolet neuvottelevat vilpittömässä mielessä kaikista hintoihin ja suoritusaikoihin tehtävistä 
tarkistuksista. Sopijapuolten asianmukaisesti valtuuttamien edustajien on sovittava kaikista 
tällaisista tarkistuksista kirjallisesti. 
8.2 Myyjällä ei ole oikeutta tehdä mitään muutoksia Toimitusten valmistukseen tai siinä 
käytettäviin materiaaleihin, testausmenetelmiin, konfigurointeihin tai mitään muita muutoksia, jotka 
muuttavat Toimitusten muotoa, sopivuutta tai toimivuutta tai vaikuttaa haitallisesti Toimituksen 
laatuun tai luotettavuuteen, eikä sillä ole oikeutta tehdä mitään muutoksia määrityksiin tai 
vaatimuksiin ilman TI:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 
 
9. Purkaminen, Siirtäminen, Keskeyttäminen 
9.1 TI voi purkaa Ostotilauksen kokonaan tai osittain, milloin tahansa antamalla siitä kirjallisen 
ilmoituksen Myyjälle. Peruutusilmoituksen saatuaan Myyjä ilmoittaa TI:lle, kuinka suuren osan se 
on suorittanut sovellettavan Ostotilauksen mukaisesta suorituksesta ilmoitusajankohtana ja kerää 
ja toimittaa TI:lle silloin olemassa olevat Toimitukset. TI maksaa Myyjälle toimitetuista ja 
(tapauksen mukaan) tällaisen peruutuksen voimaantulopäivänä hyväksytyistä Toimituksista 
sovellettavassa Ostotilauksessa sovitun hinnan ilman lisävastuita. Tämä ei vaikuta TI:n 
lakisääteiseen irtisanomisoikeuteen.  
9.2  TI:llä on harkintansa mukaan ja kohtuullisessa ajassa oikeus siirtää tai keskeyttää 
lähettämättömien Toimitusten toimittaminen kokonaan tai osittain, ilman että siitä aiheutuu 
korvausvelvollisuutta. 
 
10. Ennalta-arvaamattomat tapahtumat  
10.1 Ylivoimainen este. Siinä määrin kuin Myyjä on parhaista yrityksistään huolimatta estynyt 
suorittamasta kulloinkin soveltuvan Ostosopimuksen mukaisia Toimituksia valtion toimien tai 
määräysten, tulipalojen, luonnonkatastrofien ja muiden vastaavien ennakoimattomien ja vakavien 
Myyjän kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien syiden takia, 
toimitusvelvollisuus keskeytetään enintään kohtuulliseksi ajaksi, jonka aikana tällaiset syyt jatkuvat 
("Ylivoimaisen esteen jakso"). Myyjän on (i) ilmoitettava TI:lle välittömästi kirjallisesti tilanteesta, 
(ii) toimitettava TI:lle tilanteentasaiset yksityiskohtaiset tilanneraportit toimistaan tilanteen 
korjaamiseksi kokonaan ja (iii) käytettävä kaikkia käytettävissä olevia kohtuullisia resursseja 
viivästyksestä TI:lle aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi. TI voi hankkia Toimituksia 
kolmannelta osapuolelta Ylivoimaisen esteen jakson aikana ilman mitään vastuuta Myyjälle. Jos 
Ylivoimaisen esteen jakso jatkuu yli neljäkymmentäviisi (45) päivää, TI voi valintansa mukaan 
purkaa tämän Ostotilauksen ilman, että siitä aiheutuu korvausvelvollisuutta, tai pyytää Myyjää 
jatkamaan toimitusta, kun välitön este on poistettu. 
10.2 Kohta 10.1 ei sovellu kohtuudella ennakoitavissa oleviin tai ennalta estettäviin tilanteisiin 
(mukaan lukien muun muassa muiden toimittajien myöhästyneet tai riittämättömät toimitukset, 
henkilöstön vaihtuvuus, työriidat tai lakot, joihin liittyy Myyjän oma henkilöstö sekä kolmannen 
osapuolen laitteiden tai ohjelmistojen muutokset).  
 
11. Toimitus, Tavaralähetykset 
11.1 Toimituksiin sovelletaan kulloisestakin Ostotilauksesta ilmeneviä Incoterms-ehtoja. Mikäli 
Incoterms-ehtoja ei ole yksilöity, toimitusehtona on DDP (Incoterms 2020). Ajallaan tapahtuva 
toimitus on olennaista ja toimituspäivämääriä on noudatettava tiukasti. Myyjän tulee ilmoittaa TI:lle 
välittömästi, kun sen tietoon on tullut, että toimitus saattaa viivästyä. 
11.2 Sovittujen toimitusaikojen laiminlyönti katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi. TI:llä 
on oikeus purkaa kaikkien Hankintaehtojen tai lain perusteella TI:n käytössä olevien oikeuksien 
lisäksi asianosainen Ostotilaus ilman, että siitä aiheutuu TI:lle korvausvelvollisuutta, mikäli on 
ilmeistä, ettei TI:n antamia toimitusaikoja ole mahdollista noudattaa. 
11.3 Myyjän tulee toimittaa ainoastaan Ostotilauksessa ilmenevä(t) määrä(t). TI pidättää 
oikeuden palauttaa kaikki ylitoimitukset Myyjän kustannuksella. 
11.4 TI:llä on oikeus olla vastaanottamatta viivästyneitä toimituksia sekä oikeus palauttaa tällaiset 
toimitukset Myyjälle Myyjän kustannuksella. 
11.5 Myyjä ei saa sitoutua mihinkään materiaalihankintaan tai tuotantoon, joka ylittää sen määrän 
tai joka suoritetaan aikaisemmin kuin mitä on tarpeen TI:n määrittelemän toimitusaikataulun 
täyttämiseksi. Myyjällä on velvollisuus noudattaa kyseistä aikataulua mutta ei velvollisuutta 
ennakoida TI:n vaatimuksia. TI:llä on oikeus palauttaa Myyjälle Myyjän kustannuksella sellaiset 
Toimitukset, jotka on toimitettu TI:lle etuajassa. 
11.6 Myyjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tavaralähetykset on asianmukaisesti pakattu ja 
yksilöity TI:n antamien ohjeiden ja/tai tavaran kuljetukseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 
Kuljetuksissa noudatetaan TI:n kuljetusohjeita sekä ajoittain päivitettävää verkko-osoitteesta 
https://wpl.ext.ti.com löytyvää TI:n Global Routing Guide -ohjeistusta.   
 
12. Toimituksen hyväksyminen ja vialliseen Toimitukseen liittyvät oikeudet  
12.1 Vastaanottotarkastus. TI:n velvollisuuteen tarkastaa ja ilmoittaa virheistä sovelletaan 
lakisääteisiä määräyksiä seuraavin ehdoin: TI:n tarkastusvelvollisuus rajoittuu sellaisiin virheisiin, 
jotka (a) ilmenevät saapuvien tavaroiden ulkoisessa tarkastuksessa, mukaan lukien 
toimitusasiakirjojen tarkastus (kuten kuljetusvauriot, virheelliset ja lyhyet toimitukset) tai (b) 
ilmenevät edustavien näytteiden laadunvalvonnan tarkastuksessa. Kaikissa muissa tapauksissa se 
riippuu siitä, missä määrin tarkastus on mahdollista tavanomaisessa liiketoiminnassa, sekä 
yksittäisen tapauksen olosuhteista. 
12.2 Hyväksymistä vaativat Toimitukset.  Toimitukset, jotka luetaan jonkin tietyn työn 
suorittamista koskevan sopimuksen mukaisiksi suoritusvelvoitteiksi, edellyttävät TI:n hyväksyntää. 
Hyväksyntä on tehtävä kirjallisesti. 
12.3 Reklamointi.  TI ilmoittaa Myyjälle ilmeisistä, ilman lisätarkastusta havaittavissa olevista 
puutteista viiden (5) päivän kuluessa toimituksesta tai (tapauksen mukaan) hyväksymisestä. TI 
ilmoittaa Myyjälle sellaisista piilevistä virheistä, jotka ovat havaittavissa ainoastaan 
lisätarkastuksessa, kahden (2) viikon kuluessa virheen havaitsemisesta.   
12.4 Oikeuskeinot virhetapauksissa.  Virhetilanteissa TI:llä on käytössään kaikki lain mukaiset 
oikeussuojakeinot. Tämä ei vaikuta TI:n lakisääteisiin oikeuksiin toimitusketjussa. 
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12.5 Oikeus korjata virhe.  Lain säännöksistä huolimatta TI voi itse tai kolmannen osapuolen 
toimesta korjata virheen, jos Myyjä ei täytä velvoitettaan tarjota myöhempää suoritusta TI:n 
asettaman kohtuullisen lisäajan kuluessa. Tällaista lisäaikaa ei tarvitse asettaa, jos myöhempi 
suoritus epäonnistui tai on kohtuuton TI:lle (esim. erityisestä kiireellisyydestä, käyttöturvallisuuden 
vaarantumisesta tai suhteettoman vahingon välittömästä esiintymisestä johtuen), eikä kauppalain 
(355/1987) 25 §:n mukaisessa tilanteessa.  
12.6 Vanhentumisaika.  Virheitä koskevien vaatimusten vanhentumisaika on kolme (3) vuotta 
velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) mukaisesti. 
 
13. TI:n omaisuus  
13.1 Myyjä antaa TI:lle täyden ja riidattoman omistusoikeuden kaikkiin Toimituksiin, mukaan 
lukein erityispiirustuksiin, siruihin (dies), malleihin, työvälineisiin, immateriaalioikeuksiin ja muihin 
TI:n maksamiin tavaroihin. 
13.2 Kaikki materiaalit, laitteet, erityispiirustukset, sirut (dies), mallit tai muut tavarat, jotka TI 
toimittaa Myyjälle (”Aputarvikkeet”) pysyvät TI:n omaisuutena. Myyjän tulee pitää Aputarvikkeet 
hyvässä kunnossa kohtuullinen kuluminen huomioon ottaen sekä palauttaa ne soveltuvan 
Ostotilauksen toteuttamisen, irtisanomisen tai purkamisen jälkeen tai muuna TI:n vaatimana 
ajankohtana. Myyjällä ei ole oikeutta käyttää Aputarvikkeita eikä erityispiirustuksia, siruja (dies), 
malleja, työvälineitä tai muita tavaroita, jotka Myyjä on valmistanut TI:n käyttöön tai TI:lle 
toimitettavaksi tai jotka on tarkoitettu Myyjän käytettäväksi TI:lle tehtävää toimitusta varten ilman 
TI:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Vastuu Aputarvikkeiden vahingoittumisesta tai 
katoamisesta kuuluu Myyjälle toimitushetkestä lukien siihen saakka, kunnes ne on toimitettu 
takaisin TI:lle ja TI on ne kuitannut vastaanotetuksi. Myyjän on säilytettävä Aputarvikkeet erillään 
ja merkittävä ne TI:n omaisuudeksi. 
13.3 Minkään näissä Hankintaehdoissa mainitun ei voida tulkita antavan Myyjälle oikeutta (i) 
mihinkään TI:n aineettomaan omaisuuteen tai immateriaalioikeuteen; (ii) käyttää mitään TI:n 
tavaramerkkiä, toiminimeä, aputoiminimeä, rinnakkaistoiminimeä, nimeä tai logoa sen 
markkinointimateriaalissa, verkkosivuilla, esitysmateriaalissa, lehdistötiedotteissa tai muussa 
viestintämuodossa tai minkään sen tuotteen, palvelun tai myynninedistämisen yhteydessä, tai (iii) 
käyttää TI:tä asiakasreferenssinään.  
 
14. Oikeudet tuloksiin  
14.1 Minkä tahansa Ostotilauksen suorittamisen yhteydessä Myyjälle saattaa syntyä tai Myyjä 
saattaa käyttää aineettomia tai aineellisessa muodossa olevia keksintöjä, parannuksia tai 
ehdotuksia, kirjallista aineistoa, dokumentaatiota, tietokantoja, malleja, levyjä, nauhoja, ohjelmia, 
ohjelmistoja, kaavoja, tiedostoja ja muuta materiaalia (yhdessä “Tulokset”). Kaikki 
immateriaalioikeudet, mukaan luettuna tekijänoikeudet ja oikeudet patentteihin, tavaramerkkeihin, 
malleihin, tietokantoihin, tietotaitoon, liikesalaisuuksiin ja muuhun luottamukselliseen tietoon, 
riippumatta siitä, onko ne rekisteröity vai ei, sekä kaikkien edellä mainittujen hakemukset (yhdessä 
“Immateriaalioikeudet”) Tuloksiin ovat TI:n yksinomaista omaisuutta niiden syntyhetkestä lukien. 
Myyjän tulee siirtää TI:lle tällaiset Immateriaalioikeudet tai, mikäli siirto ei ole mahdollinen, 
Myyjän tulee myöntää TI:lle rojaltivapaa, siirrettävissä ja alilisensoitavissa oleva, ikuinen, 
peruuttamaton ja maailmanlaajuinen yksinoikeus käyttää ja hyödyntää tällaisia 
Immateriaalioikeuksia. Siirrettyihin ja myönnettyihin tekijänoikeudellisiin Tuloksiin tulee sisältyä 
oikeus luovuttaa Tuloksia ja Immateriaalioikeuksia Tuloksiin edelleen sekä oikeus muuttaa 
Tuloksia. Tällaisesta siirrosta tai käyttöoikeudesta maksettavan korvauksen tulee sisältyä 
kulloinkin soveltuvassa Ostotilauksessa sovittuun korvaukseen. Tulos on TI:n luottamuksellista 
tietoa, eikä sitä saa paljastaa kolmansille osapuolille eikä Myyjä tai muu osapuoli saa käyttää sitä 
ilman TI:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 
14.2 Edellä mainitusta huolimatta Myyjä ja sen lisenssinhaltijat säilyttävät kaikki olemassa olevat 
Immateriaalioikeutensa riippumatta siitä, ovatko ne aineellisessa tai aineettomassa muodossa, 
jotka Myyjä on kehittänyt, hankkinut tai valmistanut ennen kulloinkin kyseessä olevan 
Ostotilauksen tekemistä (yhdessä “Olemassa Olevat Oikeudet”). Siltä osin kuin Myyjän 
Olemassa Olevat Oikeudet sisältyvät tai ovat erottamaton osa mitä tahansa Ostotilauksen 
mukaisesti TI:lle toimitettua Toimitusta, Myyjä myöntää TI:lle ajallisesti rajoittamattoman, 
peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, ei-eksklusiivisen, siirtokelpoisen lisenssin 
(alilisensointioikeus mukaan lukien) valmistaa, valmistuttaa, käyttää, toisintaa, muuttaa, saattaa 
yleisön saataville, jaella ja näyttää julkisesti tällaisia Olemassa Olevia Oikeuksia. Tällaisesta 
käyttöoikeudesta maksettavan korvauksen tulee sisältyä kulloinkin soveltuvassa Ostotilauksessa 
sovittuun korvaukseen. Myyjän tulee ilmoittaa TI:lle etukäteen kaikista Olemassa Olevista 
Oikeuksista, jotka tulevat sisältymään mihin tahansa Toimitukseen tai muodostamaan 
olennaisen osan mistä tahansa Toimituksesta. 
14.3 Ennen kuin työntekijä tai kolmas osapuoli ryhtyy suorittamaan minkä tahansa Ostotilauksen 
mukaista työtä Myyjän lukuun, Myyjän on ryhdyttävä päteviin ja riittäviin toimenpiteisiin tai 
solmittava pätevät ja riittävät sopimukset tällaisen työntekijän tai kolmannen osapuolen kanssa sen 
varmistamiseksi, että Myyjällä on tällaisen työntekijän tai kolmannen osapuolen tekemiin 
Immateriaalioikeuksiin kaikki oikeudet. Myyjän tulee hankkia kaikki Tuloksiin sisältyvät tai 
liittyvät työntekijöiden tekemät keksinnöt, ja suorittaa tällaiselle keksijälle soveltuvan lainsäädännön 
vaatimusten mukainen korvaus. 
 
15. Korvaus kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta 
15.1 Myyjän tulee omalla kustannuksellaan korvata TI:lle, sen osakkuusyhtiöille, toimihenkilöille, 
edustajille, työntekijöille ja ostajille kaikki vaatimukset, menetykset, vahingot, kulut ja muut 
kustannukset (mukaan luettuna kohtuullisiksi katsottavat asianajokulut) ("Vaatimukset") ja näistä 
aiheutuvat (välittömät tai välilliset) kustannukset, jotka syntyvät Toimitusten ja/tai Tulosten 
ostosta, käytöstä tai myynnistä johtuvasta kolmansien osapuolten Immateriaalioikeuksien 
loukkaamisesta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan kustannuksia tai tappiota eikä vastaamaan 
niistä siltä osin kuin Vaatimus johtuu ainoastaan siitä, että (a) Myyjä on noudattanut TI:n Myyjälle 
toimittamia suunnitelmia, tai siitä, että (b) TI on tehnyt Toimituksiin sellaisia muutoksia, joille 
Myyjä ei ole antanut valtuutusta. TI ilmoittaa Myyjälle viipymättä kirjallisesti tällaisista 
Vaatimuksista ja antaa Myyjälle sellaisen valtuutuksen, tiedot ja kohtuullisen avun, Myyjän 
kustannuksella, kuin on tarpeen tällaisten Vaatimusten puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. TI:llä 
on oikeus osallistua tällaisten Vaatimusten puolustamiseen omalla kustannuksellaan ja 
valitsemallaan neuvonantajalla. 
15.2 Kohdan 15.1 kuitenkaan rajoittamatta, mikäli minkä tahansa Toimitusten osalta esitetään 
Vaatimuksia tai mikäli TI:n kohtuullisen harkinnan mukaan on todennäköistä, että Vaatimuksia 
esitetään, Myyjän tulee omalla kustannuksellaan hankkia TI:lle oikeus jatkaa Toimitusten 
käyttämistä. Mikäli Myyjä ei pysty hankkimaan tällaisia oikeuksia, Myyjän tulee valintansa mukaan 
joko muokata Toimituksia niin, etteivät ne loukkaa muiden oikeuksia mutta ovat silti 
toiminnallisesti samankaltaiset, tai korvata Toimitukset toiminnallisesti samankaltaisilla 
Toimituksilla, jotka eivät loukkaa muiden oikeuksia. 
 
 
 
 
 

 
16. Korvausvelvollisuus, Yleinen vastuu 
16.1 Sovellettavien lakien mukaisen Myyjän vastuun lisäksi tässä yhteydessä noudatetaan 
seuraavaa: 
16.2 Myyjän tulee korvata TI:lle tai TI:n toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, edustajille, 
alihankkijoille, ostajille (suorille tai epäsuorille), osakkuusyhtiöille, seuraajille ja siirronsaajille kaikki 
Vaatimukset, jotka jollakin tavalla aiheutuvat seuraavista seikoista tai jotka liittyvät niihin: (a) 
näiden ehtojen mukaisesti suoritetut Toimitukset, (b) mikä tahansa Myyjän tai sen työntekijöiden 
tai edustajien minkä tahansa Ostotilauksen suorittamisen yhteydessä tekemä teko tai laiminlyönti, 
(c) Myyjän tai sen työntekijöiden tai edustajien virhe noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä 
minkä tahansa Ostotilauksen suorittamisen yhteydessä, tai (d) Myyjän, sen työntekijöiden tai 
edustajien näiden Hankintaehtojen rikkominen, ellei Myyjä todista, ettei se ole vastuussa mistään 
tällaisesta Vaatimuksesta. TI ilmoittaa Myyjälle viipymättä kirjallisesti tällaisista Vaatimuksista ja 
antaa Myyjälle sellaisen valtuutuksen, tiedot ja kohtuullisen avun, Myyjän kustannuksella, kuin on 
tarpeen tällaisten Vaatimusten puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. TI:llä on oikeus osallistua 
tällaisten Vaatimusten puolustamiseen omalla kustannuksellaan ja valitsemallaan 
neuvonantajalla. 
16.3 Myyjän on lisäksi korvattava TI:lle kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat minkä tahansa 
tuotteen takaisinkutsusta tai poistamisesta markkinoilta ja jotka TI kohtuullisen harkintansa 
perusteella katsoo välttämättömäksi Toimituksissa olevien vikojen johdosta. Siltä osin kuin on 
kohtuullisesti mahdollista, TI ilmoittaa Myyjälle, mitä tuotteita ja kuinka paljon tuotteita aiotaan 
kutsua takaisin tai poistaa markkinoilta, sekä antaa Myyjälle tilaisuuden kommentoida 
toimenpiteitä. 
 
17. Vakuutukset 
Myyjän on hankittava ja pidettävä voimassa riittävä vakuutusturva, tuotevastuuvakuutus mukaan 
lukien. 
 
18. Toimitusketju, Alihankkijat 
18.1 Toimitusketjun vaatimukset.  Myyjä noudattaa soveltuvia TI:n toimitusketjun turvallisuutta 
koskevia vaatimuksia ja muita toimitusketjun vastuita koskevia vaatimuksia mukaan lukien verkko-
osoitteesta https://wpl.ext.ti.com löytyvissä TI:n Supplier Environmental and Social Responsibility 
Policy -käytännössä sekä Supplier Code of Conduct -ohjeessa esitettyjä vaatimuksia. Myyjä 
toimittaa toimitusketjua koskevia tietoja TI:n pyynnöstä, mukaan lukien (i) vuotuinen 
itsearviointikysely toimitusketjun vastuukäytännöistä, (ii) tiedot Myyjän statuksesta suhteessa 
Yhdysvaltojen Customs Trade Partnership Against Terrorism -ohjelmaan (C-TPAT, tullin ja kaupan 
alan terrorisminvastainen kumppanuusohjelma) ja Euroopan unionin valtuutettujen taloudellisten 
toimijoiden (AEO) ohjelmaan sekä (iii) Myyjän mahdollisen C-TPAT-numeron ja AEO-todistuksen 
numeron. Myyjän tulee TI:n vaatimuksesta käyttää kuljetuksissa ainoastaan TI:n hyväksymiä 
kuljetuspalveluiden tarjoajia.  
18.2 Väärennösten torjunta. Myyjän on hankittava kaikki osat tai materiaalit, jotka 
Ostotilauksen mukaan tarvitaan Toimitusten toimittamiseen, vain alkuperäiseltä valmistajalta tai 
valtuutetuilta jälleenmyyjiltä sekä pyydettäessä toimitettava TI:lle asiakirjat, joista alkuperäinen 
valmistaja on jäljitettävissä.  
18.3 Alihankkijat.  Myyjällä ei ole oikeutta teettää alihankkijalla mitään osaa sille Ostotilauksen 
mukaan kuuluvasta työstä ilman TI:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Myyjän on 
parhaan kykynsä mukaan huomioitava kaikki näiden Hankintaehtojen olennaiset vaatimukset sen 
kaikissa alihankintasopimuksissa (mukaan lukien muun muassa kohdissa 7, 17,19-23 esitetyt 
vaatimukset). 
 
19. Lainsäädännön noudattaminen 
19.1 Yleinen noudattaminen. Myyjän on noudatettava kaikkia soveltuvia valtion ja viranomaisten 
antamia lakeja, asetuksia ja päätöksiä, määräyksiä ja vaatimuksia (mukaan lukien muun muassa 
näissä Hankintaehdoissa esitetyt vaatimukset). Myyjän on hankittava hyvissä ajoin kaikki 
kulloinkin sovellettavan Ostotilauksen yhteydessä vaadittavat hyväksynnät, luvat ja lisenssit. 
19.2 Kemikaaliturvallisuus. Myyjän on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa TI:n 
asiakasmateriaalierittelyä (Customer Material Specification) (numero 6453792) sekä TI:n 
kiellettyjen kemikaalien ja materiaalien luetteloa (Restricted Chemicals and Materials List) (numero 
6494169), joka on saatavilla verkko-osoitteessa http://wpl.ext.ti.com/, sekä kaikkia sovellettavia 
kemikaaliturvalakeja ja -määräyksiä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EY) 
1907/2006 (REACH) ja (EY) 1272/2008 (CLP) sekä lakeja, joilla direktiivi 2002/95/EY (RoHS) on 
pantu täytäntöön.  
19.3 Otsonia tuhoavat aineet. Ellei asianmukaisesti valtuutettu TI:n edustaja ole antanut 
Myyjälle ennen toimitusta kirjallista suostumusta, Myyjä ei saa Toimituksissa tai niiden osissa 
käyttää tai ottaa käyttöön otsonia tuhoavia aineita luokitukseltaan luokka I (Class I) tai luokka II 
(Class II), (siten kun ne on määritelty 40 CFR (U.S. Code of Federal Regulations) osan 82.104 
mukaisesti), taikka käyttää tai ottaa käyttöön otsonia tuhoavia aineita (mukaan lukien tuotteissa ja 
laiteissa käytetyt aineet), siten kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) 1005/2009, ja/tai muissa vastaavissa soveltuvissa eurooppalaisissa ja/tai 
paikallisissa säädöksissä (yhdessä ”Otsonia Tuhoavat Aineet”).  
Milloin asianmukaisesti valtuutettu TI:n edustaja on antanut kirjallisen suostumuksen hyväksyä 
Toimituksen, joka sisältää ja jonka valmistuksessa on käytetty Otsonia Tuhoavia Aineita, Myyjä 
lisää Toimitukseen varoitusmerkinnän 40 CFR 82 alaosion E määräysten mukaisesti taikka lisää 
Toimitukseen merkinnän Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 1005/2009 ja/tai 
muiden mahdollisten vastaavien eurooppalaisten ja/tai paikallisten säädösten mukaisesti taikka 
ennen lähetystä muulla tehokkaalla tavalla varoittaa TI:tä kirjallisetsi. 
19.4 Konfliktimineraalit. Myyjä sitoutuu lisäksi noudattamaan Yhdysvaltojen Dodd-Frank Wall 
Street Reform sekä Consumer Protection Act -säännöksiä sekä niitä täytäntöönpanevia asetuksia 
(niiden kulloinkin voimassa olevassa muodossa) tai muita soveltuvia vastaavia yhdysvaltalaisia, 
eurooppalaisia ja/tai paikallisia säädöksiä (yhdessä “Konfliktimineraalisäädökset”) sekä 
kulloinkin voimassaolevaa TI:n Konfliktialueiden mineraaleja koskevaa käytäntöä (Conflict Minerals 
Policy), joka on saatavilla verkko-osoitteessa http://wpl.ext.ti.com, siltä osin kuin nämä soveltuvat 
Myyjän toimintaan. Myyjän tulee omaksua menettelytapoja ja luoda järjestelmä, jolla se pystyy 
hankkimaan Konfliktimineraalisäädöksissä määriteltyjä konfliktimineraaleja lähteistä, jotka on 
varmennettu konfliktivapaiksi kolmannen osapuolen toimesta. Myyjän tulee antaa TI:lle viipymättä 
tietoja TI:n kohtuudella edellyttämässä muodossa, avustaakseen TI:tä täyttämään velvollisuutensa 
tai vastaamaan kolmansien osapuolien pyyntöihin, jotka liittyvät Konfliktimineraalisäädöksissä 
määriteltyihin konfliktimineraaleihin, mukaan lukien tiedot, joilla selvitetään TI:lle toimitettujen tai 
TI:lle toimitetuissa Toimituksissa käytettyjen Konfliktimineraalien lähde.  
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19.5 Korruptiontorjunta. Myyjä vakuuttaa ymmärtävänsä Yhdysvaltojen Foreign Corrupt 
Practices Act -säädöksen määräykset sekä soveltuvat eurooppalaiset ja suomalaiset lahjonnan 
vastaiset lait ja asetukset. Myyjä vakuuttaa, että suorittaessaan Ostotilausta Myyjä ei tee tai 
tarjoa tekevänsä mitään tällaisissa laeissa ja asetuksissa kiellettyjä maksusuorituksia. Erityisesti 
Myyjä ymmärtää, ettei se saa suoraan tai epäsuoraan tarjota tai suorittaa maksuja taikka tarjota tai 
luovuttaa mitään arvokasta valtion virkamiehelle tai hänen perheenjäsenelleen liiketoiminnan 
hankkimiseksi tai ylläpitämiseksi. Valtion virkamiehellä tarkoitetaan kaikkia valtion (mukaan lukien 
liittovaltio, valtio, paikallinen kunta ja kansallinen hallitus), ministeriön, viraston, yhtiön (valtion 
omistamat tai hallinnoimat yhtiöt) taikka julkisen kansainvälisen järjestön työntekijää tai tällaiselle 
taholle työskentelevää henkilöä, taikka poliittisen puolueen virkamiestä tai poliittiseen virkaan 
ehdolla olevaa henkilöä. TI voi vähentää tämän Ostotilauksen mukaan Myyjälle suorittamastaan 
maksusta Myyjän tekemää kiellettyä maksusuoritusta vastaavan summan. Myyjän tämän kohdan 
rikkomus on purkuun oikeuttava sopimusrikkomus, jolloin TI voi välittömästi purkaa tämän 
Ostotilauksen.         
19.6 Syrjinnän estäminen ja työntekijöiden ihmisarvoinen kohtelu.  Myyjän tulee palkata 
työntekijänsä heidän työntekokykynsä, ei heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
mielipiteidensä perusteella. Myyjän tulee varmistaa, ettei tuotteita (tai niiden osia) tuoteta, 
valmisteta, louhita, tai koota käyttämällä pakko-, vanki-, tai riistotyövoimaa, mukaan lukien ns. 
velkatyö ja laittoman lapsityövoiman käyttö kansainvälisen työjärjestön (ILO) työhön pääsemiseksi 
vaadittavaa vähimmäisikää (ILO-C138) tai lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä (ILO-C182) 
koskevien yleissopimusten vastaisesti. Myyjä ei saa vaatia työntekijöitä jäämään työsuhteeseen 
tietyksi ajaksi vastoin tahtoaan. Mikäli Myyjä tarjoaa asumis- tai ruokailutiloja, Myyjän tulee 
varmistaa, että tiloja hoidetaan ja ylläpidetään turvallisella ja hygieenisellä tavalla. TI:n tuotteita 
voidaan käyttää Yhdysvaltojen hallituksen sopimusten tukena, joten Myyjän on noudatettava myös 
ihmiskaupan torjuntaa koskevaa FAR 52.22-50 -standardia (Combating Trafficking in Persons). 
Myyjän tulee ylläpitää turvallisia, terveellisiä ja oikeudenmukaisia työympäristöjä, mukaan lukien 
toimintojen johtaminen siten, ettei ylitöistä seuraa epäinhimillisiä työolosuhteita. Myyjän tulee 
maksaa työntekijöilleen vähintään lain edellyttämää minimipalkkaa. Myyjän tulee varmistaa, että 
työntekijät ovat vapaita liittymään tai olemaan liittymättä haluamiinsa järjestöihin, ellei laki sitä 
muutoin kiellä. 
19.7 Vientivalvonta. TI:n Myyjälle minkä tahansa Ostotilauksen perusteella toimittamiin tai 
muuten Ostotilauksen perusteella Myyjän TI:ltä vastaanottamiin vientiin, jälleenvientiin, 
tuotteiden siirtoihin, palveluihin tai mihin tahansa muihin tuotteisiin, kuten Aputarvikkeisiin, ("TI:n 
Tuotteet") voidaan soveltaa Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa tai Suomessa voimassa olevia 
vientiä koskevia lakeja ja säännöksiä. Myyjän on noudatettava näitä lakeja ja asetuksia, (a) eikä se 
saa viedä, jälleenmyydä, siirtää, myydä tai luovuttaa TI:n Tuotteita mihinkään kohteisiin, millekään 
henkilölle tai taholle, joita koskevat Yhdysvaltojen, Euroopan tai Suomen kauppasaarrot, pakotteet 
tai rajoitteet, saamatta siihen ensin tarvittavaa valtion hyväksyntää, sekä (b) edellyttää kaikkia sen 
alihankkijoita, toimittajia ja myyjiä noudattamaan tässä kohdassa asetettuja vaatimuksia. Jokainen 
osapuoli varmistaa omalla kustannuksellaan vienti- ja tuontiluvat, jotka ovat tarpeen tämän kohdan 
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Jos vaadittavaa valtuutusta ei saada, tai jos Myyjä rikkoo 
tämän kohdan velvoitteita, TI voi irtisanoa, purkaa tai muutoin vapautua kaikista kulloinkin 
soveltuvan Ostotilauksen mukaisesti sille kuuluvista velvoitteista.  
 
20. Eettiset käytännöt  
Myyjän tulee toimittaa Toimitukset noudattaen korkeimpia eettisiä käytäntöjä, mukaan lukien 
käytäntöjä, jotka ovat vakiintuneet verkko-osoitteessa https://wpl.ext.ti.com saatavilla olevan TI:n 
toimittajan eettisiä odotuksia koskevan ohjeistuksen (Supplier Ethics Expectation) pohjalta. TI ei 
tule harjoittamaan liiketoimintaa minkään sellaisen yhteisön tai henkilön kanssa, jonka TI uskoo 
olevan mukana epäeettisissä käytännöissä. TI edellyttää, että sen toimittajat noudattavat tätä 
ohjetta eivätkä osallistu mihinkään sellaiseen toimintaan, joka johtaa tai voi johtaa 
intressikonfliktiin, saattaa TI:n kiusalliseen tilanteeseen tai vahingoittaa TI:n mainetta. Myyjän 
tulee: (a) ylläpitää läpinäkyvyyttä ja tarkkuutta yhtiön kirjanpidossa ja (b) toimia lainmukaisesti sekä 
rehellisesti silloin kun se käsittelee kilpailutietoja, liikesalaisuuksia tai muuta aineetonta omaisuutta.  
 
21. Salassapito 
21.1 Myyjän on kaiken aikaa ehdottomasti pidettävä salassa kaikki Ostotilauksen yhteydessä 
Myyjälle luovutettu, Myyjän käsittelemä tai käyttämä luottamuksellinen tieto, mukaan lukien 
rajoituksetta TI:n tai sen osakkuusyhtiöiden Immateriaalioikeudet, tietotaito ja tulevaisuuden 
suunnitelmat, tekninen, kaupallinen ja muu liiketoimintaliitännäinen tieto sekä kaikki Ostotilauksia 
koskeva tieto ("TI:n Luottamuksellinen tieto"). TI:n Luottamuksellinen tieto ei sisällä tietoa, 
joka (a) on ollut Myyjän tiedossa ilman luottamuksensuojavelvoitteita ennen sen vastaanottamista, 
(ii) yleisesti tiedossa tai tulee yleisön tietoon Myyjän luvallisen toiminnan seurauksena, (iii) on 
lainmukaisesti saatu kolmannelta osapuolelta ilman luottamuksensuojavelvoitteita, (iv) Myyjän 
itsenäisesti tuottama tieto ilman, että TI:n Luottamuksellista tietoa on käytetty. Myyjä ei saa 
milloinkaan luovuttaa TI:n Luottamuksellista tietoa kenellekään muulle kuin Myyjän 
henkilökunnalle, jolla on erityinen tarve saada tieto suorittaakseen työnsä Myyjälle, ja jolle on 
kerrottu tämän kohdan mukaisista Myyjän velvollisuuksista, ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan 
niitä. 
21.2 Mitään Myyjän mahdollisesti TI:lle paljastamaa tietoa ei katsota luottamukselliseksi tiedoksi. 
TI:llä on rajoittamaton oikeus käyttää kaikkea sille toimitettua tietoa tai julkistaa tällaista tietoa, 
paitsi jos TI on sitoutunut ottamaan Myyjältä vastaan luottamuksellista tietoa asianmukaisesti 
allekirjoitetun salassapitosopimuksen nojalla, jossa määritellään TI:n velvollisuudet tällaisen tiedon 
osalta. 
 
22. Kyberturvallisuus 
Jos Myyjällä on mahdollisuus käyttää TI:n sisäistä tietokoneverkkoa, siihen liittyviä työkaluja ja 
laitteita sekä niihin liittyviä ohjelmistoja ("TI:n Ohjelmistot"), Myyjän on noudatettava TI:n 
Ohjelmistoihin pääsyyn ja niiden käyttöön liittyviä TI:n asettamia vaatimuksia, jotka ovat saatavilla 
verkko-osoitteessa https://wpl.ext.ti.com/, sekä muita TI:n turvallisuuskäytäntöjä ja vaatimuksia.  
Myyjän on edellytettävä, että sen työntekijät, alihankkijat tai edustajat, joilla on pääsy TI:n 
Ohjelmistoihin, suorittaa TI:n Tietoturvatietoisuuskoulutuksen. TI voi peruuttaa tai keskeyttää 
pääsyn TI:n ohjelmistoon kaikilta henkilöiltä, jotka eivät noudata tämän kohdan vaatimuksia, ja 
Myyjä on vastuussa myöhästymisistä, jotka johtuvat tällaisesta peruuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Myyjä sitoutuu ilmoittamaan viipymättä TI:lle kirjallisesti kaikista Myyjän tietoon 
tulleista turvallisuusloukkauksista tai epäillyistä turvallisuusloukkauksista, jotka liittyvät TI:n 
Ohjelmistoihin tai Myyjän omiin tietotekniikkaan ja tietokonesysteemeihin, verkkoihin, 
laitteistoihin, ohjelmistoihin, tietoihin tai laitteisiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. Tietosuoja 
23.1 TI kerää, käsittelee ja käyttää Myyjän henkilötietoja hallinnoidakseen suhdettaan Myyjään, 
esimerkiksi Ostotilausten suorittamiseen ja Ostotilauksia koskevaan viestintään liittyen. TI voi 
lisäksi tarvittaessa käsitellä Myyjän henkilötietoja TI:n tilojen turvallisuuteen ja kulunvalvontaan 
liittyen ja mahdollistaakseen IT-infrastruktuurin ja TI:n omaisuuden tarkoituksenmukaisen käytön.  
23.2 Yllä mainittuja tarkoituksia varten Myyjän henkilötietoja voidaan siirtää muille TI-
osakkuusyhtiöille ja/tai kolmansille palveluntarjoajille, kuten tahoille, jotka sijaitsevat sellaisissa 
maissa, joissa ei taata sellaista tietosuojan tasoa, jota Euroopan unionissa pidetään riittävänä.  
23.3 Niillä rekisteröidyillä, joiden henkilötietoja TI käsittelee, on soveltuvien lakien ja asetusten 
mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja on talletettu, korjata omia henkilötietojaan 
tai pyytää niiden poistamista ja/tai perustellusta syystä kieltää niiden kerääminen, käsittely tai 
käyttäminen.  
23.4 Jos Myyjä kerää, käsittelee ja/tai käyttää henkilötietoja Toimitusten toimittamiseen kulloinkin 
sovellettavan Ostotilauksen mukaisesti, sen on noudatettava kaikkia soveltuvia tietosuojaa tai 
yksityisyyden suojaa koskevia lakeja ja määräyksiä sekä pantava täytäntöön, ylläpidettävä ja 
jatkuvasti valvottava ja päivitettävä teknisiä, organisatorisia ja fyysisiä turvatoimia suojatakseen 
henkilötietoja. Myyjä ei saa siirtää mitään henkilötietoja kolmannelle osapuolelle ilman TI:n 
antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Myyjä sitoutuu ilmoittamaan viipymättä TI:lle 
kirjallisesti kaikista Myyjän tietoon tulleista henkilötietoihin liittyvistä rikkomuksista tai epäillyistä 
rikkomuksista sekä kaikista henkilötietojen ja/tai TI:n liiketoimintajärjestelmien menetyksistä tai 
luvattomasta käytöstä, paljastamisesta, hankkimisesta tai pääsystä niihin. 
 
24. Muut ehdot 
24.1 Myyjän omistusrakenteen muutos.  Myyjän tulee ilmoittaa TI:lle kirjallisesti välittömästi, 
mikäli Myyjä joutuu toisen yhtiön tekemän yrityskaupan kohteeksi tai sulautuu johonkin toiseen 
yritykseen tai mikäli jokin toinen osapuoli hankkii enemmistöosuuden Myyjän osakkeista tai 
äänistä. 
24.2 Oikeudesta luopuminen.  Mikäli TI ei milloin tahansa, tai minä tahansa tiettynä ajanjaksona, 
vetoa näiden Hankintaehtojen mukaisiin määräyksiin, sitä ei tulkita määräyksestä luopumiseksi, 
eikä se vaikuta TI:n oikeuteen vedota määräyksiin. 
24.3 Sopimusehtojen erillisyys.  Jos mikä tahansa näiden Hankintaehtojen ehto osoittautuu tai 
tulee pätemättömäksi tai mitättömäksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. 
 
1 Joulukuu 2020                 Oikeudet muutoksiin pidätetään 


