RINKI-MERKIN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Sopimusehdot¹ hyväksyneellä Asiakasyrityksellä on oikeus käyttää Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n rekisteröityä RINKItavaramerkkiä näiden käyttösääntöjen mukaisesti. Käyttöoikeus on kullakin Asiakasyrityksellä riippumatta siitä, onko Tuottaja
allekirjoittanut Sopimusehtojen mukaisen yksittäisen tai Yhdistetyn sopimuksen tai liittynyt Sopimusehtojen mukaiseen
Yhdistettyyn sopimukseen.

1. RINKI-MERKIN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄYTTÖOIKEUS
(i) Asiakasyrityksellä on oikeus käyttää RINKI-merkkiä seuraavasti:
RINKI-merkki on suunniteltu Asiakasyritysten käyttöön ja palvelee Asiakasyritystä antamalla vastuullisuusnäkyvyyttä
vastineena kierrätysmaksuille ja RINKI Oy:n maksuille. RINKI-merkin käyttö viestii Asiakasyrityksen ympäristövastuusta
pakkausten tuottajavastuun osalta.
Asiakasyritys saa käyttää RINKI-merkkiä Asiakasyrityksen omalla verkkosivustolla, painetussa ja sähköisessä markkinointija viestintämateriaalissa sekä markkinoinnissa. Tyypillisiä painettuja materiaaleja ja markkinoinnin käyttökohteita ovat
siten Asiakasyrityksen esitteet, ilmoitukset sekä kirje-, lasku-, tilaus- ja saatelomakkeet.
Asiakasyritys sitoutuu ilmoittamaan RINKI Oy:lle, kun se ottaa RINKI-merkin käyttöön.
(ii) RINKI-merkin käyttörajoitukset:
RINKI-merkkiä ei saa käyttää Asiakasyrityksen tuotteissa tai niiden pakkauksissa. RINKI-merkin käyttö pakkauksissa
päätetään myöhemmin. Sitä ei myöskään saa käyttää Asiakasyrityksen nimessä tai sen osana. Sellaisia muita tunnuksia,
merkkejä tai kuvioita, jotka ovat samankaltaisia tai sekoitettavissa RINKI-merkkiin, ei myöskään saa käyttää.
Asiakasyritys sitoutuu olemaan rekisteröimättä nimiinsä RINKI-merkkiä tai muita siihen sekoitettavissa olevia tunnuksia.

2. RINKI-MERKIN SAATAVUUS
RINKI-merkin vaihtoehdot saa käyttöönsä sähköisessä muodossa RINKI Oy:n extranet-palvelussa osoitteessa
extranet.rinkiin.fi. RINKI Oy antaa Asiakasyrityksen käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

3. GRAAFISET OHJEET

RINKI-merkki muodostuu ympyrän muotoisesta kuvio-osasta, jonka sisällä on kuvattu tyylitelty R-kirjain ja sen alapuolella
olevasta RINKI-sanasta. Kuvio, RINKI-sana ja ympärillä oleva neliskanttinen väripinta muodostavat kokonaisuuden, jonka
asettelua ei saa muuttaa eikä merkin osia saa erottaa toisistaan. Merkkiä käytetään aina joko 1) mustana valkoisella pohjalla,
2) mustana vihreällä pohjalla tai 3) negatiiviversiona.

¹

kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot tuottajan ja tuottajayhteisöjen välillä
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Vaihtoehtoisesti Asiakasyrityksellä on mahdollisuus käyttää ”RINKI mukana pakkauskierrätyksessä” -merkkiä.

”RINKI mukana pakkauskierrätyksessä” -merkki muodostuu ympyrän muotoisesta kuvio-osasta, jonka sisällä on kuvattu
tyylitelty R-kirjain, ja sen alapuolella olevasta RINKI-sanasta sekä mukana pakkauskierrätyksessä -viestistä. Merkki on
kokonaisuus, jonka asettelua ei saa muuttaa eikä merkin osia saa erottaa toisistaan.
”RINKI mukana pakkauskierrätyksessä” -merkkiä käytetään aina joko 1) mustana valkoisella pohjalla, 2) mustana vihreällä
pohjalla tai 3) negatiiviversiona.

4. KÄYTTÖOIKEUTTA EI SAA SIIRTÄÄ TAI LUOVUTTAA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE
RINKI-merkin käyttöoikeus on vain Asiakasyrityksellä. Käyttöoikeutta ei saa siirtää tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

5. KÄYTTÖOIKEUDEN PÄÄTTYMINEN
RINKI-merkin käyttöoikeus päättyy automaattisesti, kun Asiakasyrityksen sopimussuhde tuottajayhteisöihin päättyy.
Käyttöoikeuden päätyttyä Asiakasyritys sitoutuu poistamaan RINKI-merkin verkkosivustoltaan ja kaikesta muusta
käyttämästään materiaalista, jossa RINKI-merkki esiintyy.

6. MUUTOKSET JA VOIMASSAOLO
RINKI Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttösääntöjä tarvittaessa. Kulloinkin voimassa olevat RINKI-merkin
käyttösäännöt ovat nähtävissä RINKI Oy:n verkkosivuilla. Nämä RINKI-merkin käyttösäännöt tulevat voimaan 1.1.2018 ja
ovat voimassa toistaiseksi.
Nämä RINKI-merkin käyttösäännöt korvaavat kokonaisuudessaan aikaisemmat käyttösäännöt ja/tai myönnetyt
käyttöoikeudet.

2 (2)

