IDA-säilytyspalvelun käyttöehdot
Voimassa 1.11.2015 alkaen
Nämä ovat IDA-palvelun käyttöehdot. Huomioi myös CSC:n tieteen palveluiden yleiset
käyttöehdot.
Projektin käyttäjä on henkilö, jolle myönnetään käyttöoikeus IDA-palveluun, CSC:n käyttäjätunnus
ja salasana sekä projektin jäsenyys.
Projektin vastuuhenkilö on projektin käyttäjä, joka johtaa tämän hakemuksen mukaista projektia,
jonka jäseniä käyttäjät ovat. Projektin vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä CSC:n suuntaan.
Projektin vastuuhenkilön tulee noudattaa alla olevia vastuuhenkilön käyttöehtoja.
Projektin vastuuhenkilön käyttöehdot





Projektin vastuuhenkilöllä on oltava täydet valtuudet tehdä palveluun tallennettua projektin
dataa koskevat päätökset käyttäjien puolesta. CSC:llä on oikeus tiedottaa käyttäjiä
vastuuhenkilön dataa ja datan käyttöoikeuksia koskevista päätöksistä.
Projektin vastuuhenkilö vastaa siitä, että projektin käyttäjät ovat hyväksyneet, että palveluun
tallennetut datat ovat projektin käyttäjien yhteisesti käytettävissä.
Projektin vastuuhenkilön on aina pystyttävä yksilöimään palveluun projektin tallennustilaan
tallennetun datan laillinen omistaja.

Projektin käyttäjän käyttöehdot









Käyttäjä sitoutuu kuvailemaan palveluun tallentamansa datan. Käyttäjä sallii kuvailutietojen
luovutuksen Etsin-hakupalveluun (http://etsin.avointiede.fi), jossa kuvailutiedot julkaistaan
CC0-käyttöluvalla (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.fi).
Käyttäjä sallii käyttäjätietojensa luovutuksen Etsin-palveluun ja kyseisten käyttäjätietojen
yhdistämisen Etsin-palvelun käyttäjätietoihin kuvailutietojen haravointia varten. Käyttäjä
voi kuvailla datansa Etsimessä.
Mikäli käyttäjä haluaa kytkeä laitteen tallentamaan dataa suoraan IDA-palveluun, laitteelle
myönnetään oma käyttäjätunnus, josta vastaa käyttäjä. Tästä sopiakseen käyttäjän tulee ottaa
yhteyttä asiakaspalvelu@csc.fi.
Käyttäjä sitoutuu vastaamaan palveluun liittyvistä itse ylläpitämistään järjestelmistä ja
sovelluksista sekä ympäristöstään hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti siten, että niiden
kautta ei aiheudu vaaraa tai haittaa palvelun alustalle tai muille asiakkaille.
Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta henkilötietolain 11 §:n tarkoittamia arkaluontoisia
henkilötietoja IDA-palveluun.
Mikäli käyttäjä siirtää dataa komentorivikomennoilla, tulee pitää mielessä että data siirtyy
Internetin yli salaamattomana.

IDA Storage Service Terms of Use
Effective as of November 1 2015
These are the terms of use for the IDA service. Please note that CSC's general terms of use still
apply.
The project user is a person, who has been granted user access to the IDA storage service, a CSC
user ID and password, and project membership.
The principal investigator is the project user in charge of the project that is specified in this
application and to which the project members belong. The principal investigator serves as a contact
person between the project and CSC. The principal investigator shall observe all the principal
investigator terms of use specified below.
Principal investigator terms of use





The principal investigator shall be fully entitled to make all decisions concerning the data of
the project stored in the service on behalf of the project users. CSC reserves the right to
inform users of any decisions made by the leader concerning data and access rights to data.
The leader shall ensure that the project users have accepted that the data stored in the service
is available to all project users.
The leader shall always be able to identify the legal owner of the data stored in the service.

Project user terms of use









The user shall add metadata to their data stored in the service. The user allows the metadata
to be harvested to the Etsin research data finder (http://etsin.avointiede.fi), where the
metadata is released under the CC0 license
(https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode). The user allows their user
information to be transferred to the Etsin service and combined with user information in
Etsin in order to harvest metadata from IDA. The user can add metadata by using Etsin.
Should the user wish to connect a measurement device to the service, the device will be
issued its own user account under the responsibility of the user. In order to agree on this, the
user should contact servicedesk@csc.fi.
The user shall be responsible for any systems and applications they link to the service, in
accordance with good data security practices, so as to protect the service and other clients
from any danger or damages.
The user shall not store sensitive personal data, as specified in section 11 of the Personal
Data Act in the service.
If using command line commands to transfer data, the user should be aware that the data is
transferred unencrypted over the Internet.

