Priority Pass-palvelun yleiset ehdot
Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2021 alkaen niin kauan
kunnes ehdot korvataan uusilla ehdoilla tai palvelu päättyy.
Tenerity AB (jäljempänä ”Tenerity”) tarjoaa Priority Passpalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) OP:n toimeksiannosta. OP
tuo Palvelun saataville teille joka olette OP Platinum Asiakas (jäljempänä ”Asiakas”).
Priority Pass
Asiakas saa vapaan pääsyn lentokenttien lounge-tiloihin
ympäri maailman, matkustusluokasta ja lentoyhtiöstä
riippumatta. OP Platinum-asiakkailla on rajaton määrä
loungekäyntejä käytettävissään ja he voivat maksutta
viedä myös yhden vieraan loungeen.
Päästäkseen lounge-tilaan tulee Asiakkaan tunnistautua
Priority Pass:in sekä voimassa olevan
henkilöllisyystodistuksen avulla. Kaikki osallistuvat loungetilat ovat ulkopuolisten toimijoiden omistamia ja ylläpitämiä,
ja Asiakkaan täytyy noudattaa Priority Pass:in
käyttöehtoja: https://www.prioritypass.com/en/conditionsof-use, sekä niitä sääntöjä ja ehtoja jotka pätevät
kyseisissä lounge-tiloissa. Pääsy lounge-tiloihin voidaan
rajata tilanpuutteesta jokaisen yksittäisen lounge-tilan
harkinnan mukaisesti. Lasten pääsy lounge-tiloihin voi
vaihdella.
Tenerity ja henkilötietojen käsittely
Tenerity kerää henkilötietoja Palvelun käytön yhteydessä
ja on Asiakasta koskevien henkilötetojen haltija. Kerätyt
tiedot ovat nimi, Priority Pass-jäsennumero sekä loungevierailujen päivämäärät. Käsittelyn tarkoitus on tarjota
Palvelu, vastata Asiakkaan kysymyksiin ja käsitellä
mahdolliset valitukset sekä puolustaa mahdollisia laillisia
vaatimuksia.
Tenerity voi jakaa tietoja Priority Passin ja OP:n kanssa
lounge-vierailujen yhteydessä tai jotta OP voi ottaa
yhteyttä asiakkaaseen.
Käsittelyn oikeusperusta on, että käsittely on välttämätöntä
sopimuksen täyttämiseksi, sekä että käsittely on
välttämätöntä Tenerityn laillisiin etuihin liittyviin
tarkoituksiin (ts. paremman palvelun tarjoamiseen
vastaamalla asiakkaan kysymyksiin ja valituksiin ja
puolustamalla laillisia vaatimuksia).
Tenerity käsittelee henkilötietoja sovellettavan lain ja
Tenerityn tietosuojakäytännön mukaisesti:
https://www.tenerity.com/regulatory
Sovellettava laki ja kieli
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimusehdot ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Asiakas voi olla yhteydessä Tenerityyn
sopimuskautena suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Yleistä
OP:llä on oikeus lopettaa Palvelu jos Asiakas
väärinkäyttää Palvelua.
Tenerity tai OP ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai
viiveistä, joiden syynä on viranomaisten päätös,
sotatapahtuma, lakko, työsulku, saarto, tulipalo, räjähdys,
virus, kyberhyökkäys, sabotaasi tai vastaava tapahtuma,
joka määritellään force majeure -tapahtumaksi.
Maantieteelliset rajaukset
Tenerity ei toimita Palvelua liittyen Iraniin, Kuubaan,
Sudaniin, Syyriaan, Pohjois-Koreaan tai Zimbabween.

