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Kasutustingimused
1

Üldist
Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) kehtivad MyTechnopolis
teenuseportaali https://my-technopolis.fi (edaspidi „Teenuseportaal“) ning Teenuseportaali kaudu
pakutavate teenuste (edaspidi „Teenused“) tellimuste ja müügitehingute suhtes. Teenuseportaali
omanik on ning Teenuseportaali haldab või laseb oma nimel hallata AS Technopolis Ülemiste,
Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Eesti, registrikood 11978111 (edaspidi „Technopolis“), kes on Teenuste
müüja või tegutseb sellena oma Grupi ettevõtete nimel.
Selle Teenuseportaali kasutamiseks peab klient (edaspidi „Klient“) olema sõlminud
Technopolisega Teenuseportaali kasutamise kohta eraldi kirjaliku Teenusekasutaja lepingu.
Technopolis annab Kliendi nimetatud töötajatele (edaspidi „Töötaja“) Teenuseportaalis ostude
tegemiseks isikliku kasutajatunnuse ja PIN-koodi. Klient vastutab, et need isiklikud
kasutajatunnused ja PIN-koodid antakse ainult nendele Töötajatele, kellel on õigus Kliendi nimel
siduvaid tellimusi esitada. Klient vastutab ainuisikuliselt Technopolise eest kõikide tellimuste eest,
mis on esitatud tema Töötajatele antud isiklike kasutajatunnuste ja PIN-koodide abil. Klient
vastutab Technopolise ees käesolevate Kasutustingimuste järgimise eest oma Töötajate poolt.
Klienti ja Töötajaid nimetatakse edaspidi koos „Kasutajaks“.
Teenuseportaali sisenemise ja Teenuseportaali kasutamisega nõustub Kasutaja käesolevate
Kasutustingimustega. Kui Kasutaja käesolevate Kasutustingimustega ei nõustu, ei saa Kasutaja
Teenuseportaali kasutada.
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Sisu ja õigused
Teenuseportaali ja selle sisu autoriõigused, kaubamärgid ja muud varalised õigused kuuluvad
Technopolisele (või kolmandatele osapooltele).
Teenuseportaal on mõeldud Teenuste ostmiseks Kliendi ettevõttesiseseks ärialaseks
kasutamiseks ning selle kasutamiseks on nõutav käesolevate Kasutustingimustega nõustumine
ja nende järgimine. Kasutusõigus on piiratud, mitteeksklusiivne, tühistatav ja mitteüleantav.
Kasutajal ei ole lubatud ilma Technopolise eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, salvestada,
edastada, levitada või muul moel avaldada Teenuseportaali või selle mistahes osa või sisu muul
moel kui käesolevas dokumendis sõnaselgelt sätestatud.
Kasutaja võib sirvida ja kasutada Teenuseportaali ja selle sisu, alla laadida pakutavaid rakendusi
Kliendi seadmetesse ja teha Teenuseportaali sisust 1-2 väljatrükki üksnes Kliendi
ettevõttesiseseks ärialaseks kasutamiseks.
Kasutaja kohustub mitte salvestama, levitama, esitama ega muul moel avaldama
Teenuseportaalis mis tahes ebaseaduslikke või ebaeetilisi materjale ning mitte provotseerima või
soodustama sellist tegevust.
Kasutaja kohustub mitte salvestama, levitama, saatma või muul moel edastama
Teenuseportaalis või selle kaudu autoriõiguste, kaubamärgi või muude varaliste õigustega
kaitstud materjale ilma asjaomaste õiguste omaniku loata.
Teenuseportaal võib sisaldada viiteid saitidele, mille omanikud on või mida haldavad kolmandad
osapooled. Technopolis ei vastuta ei selliste saitide sisu ega seal pakutavate teenuste või
toodete eest. Kasutaja on teadlik, et Teenuseportaalis pakutavad konkreetsed rakendused või
muud materjalid võivad sisaldada täiendavaid tingimusi, nt arvutitarkvara lõppkasutaja tingimusi.
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Kasutajal ei ole lubatud linkida ega muul moel lisada Teenuseportaali või selle osa ühelegi
veebisaidile ilma Technopolise eelneva kirjaliku loata.
Technopolisel või Technolpolisega koostööd tegeval poolel on õigus (aga mitte kohustus) muuta
või avaldada mis tahes materjale, mille Kasutaja on saatnud Teenuseportaalis avaldamiseks.
Selliste materjalide Technopolisele saatmisega annab Kasutaja Technopolisele või
Technopolisega koostööd tegevale poolele õiguse selliseid Teenuseportaalis avaldamiseks
saadetud materjale kasutada, paljundada, muuta ja avaldada, kui kirjalikult ei lepita kokku teisiti.
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Teenuseportaali esitamine ja kasutamine
Technopolisel on õigus esitada Teenuseportaali nii nagu ta peab asjakohaseks. Technopolis
jätab endale õiguse teha Teenuseportaalis, Teenuseportaali kättesaadavuses, Teenuseportaali
kasutamiseks vajalikes riistvaranõuetes ja Teenuseportaali kaudu pakutavate Teenuste valikus
ilma ette teatamata muudatusi. Kui sellise muudatuse tulemusel on vaja teha muudatusi Kasutaja
töökeskkonnas või muudes seadmetes, teeb Kasutaja need muudatused omal kulul. Technopolis
püüab teatada Teenuseportaali võimalikest olulistest muudatustest Teenuseportaali veebisaidil.
See teatamisnõu ei kehti tehniliste nõuete kohta, nt seadmete või tarkvarauuendused.
Technopolisel on õigus vajadusel katkestada Teenuseportaali töö, nt Teenuseportaali tehniliseks
hoolduseks või uuendamiseks või üldiseks andmevõrgu installeerimis- või hooldustööks või kui
see on nõutav seaduse, määruse, valitsuse korralduse või teatise või tööstusvaldkonna nõuete
kohaselt. Technopolis püüab hoida sellised katkestused võimalikult lühikesed ja tagada, et
nendega põhjustatakse võimalikult vähe tüli. Technopolisel on õigus Teenuseportaal omal
ainuisikulisel äranägemisel lõplikult sulgeda. Technopolis püüab mis tahes katkestusest või
sulgemisest Teenuseportaali veebisaidil ette teatada.
Teenuseportaali ei ole lubatud kasutada viisil, mis kahjustab Technopolist, teisi kasutajaid või
kolmandaid osapooli. Technopolisel on õigus Kasutaja juurdepääs Teenuseportaalile ilma ette
teatamata lõpetada või piirata, kui Teenuseportaali kaudu ostetud Teenuste eest ei tasuta
õigeaegselt, Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Kasutaja kuritarvitab Teenuseportaali või põhjustab
Teenuseportaalis ebatavalise ülekoormuse. Technopolisel on õigus peatada juurdepääs
Teenuseportaalile, kui tal on alust arvata, et Kasutaja tegeleb ebaseadusliku tegevusega või
ohustab teiste kasutajate või Technopolise andmeturvalisust või privaatsust.
Technopolis võib oma Teenuseportaali ja/või käesolevate Kasutustingimustega seotud
kohustuste täitmiseks kasutada alltöövõtjaid.
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Müügitingimused ja -hinnad
Teenuseportaalis pakutavad Teenused on määratletud Teenuseportaalis. Müügitehing muutub
Kliendi jaoks siduvaks, kui Töötaja esitab Teenuseportaali kaudu tellimuse.
Kõikide Teenuste müügitehingute suhtes kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtivaid
Technopolise üldiseid müügitingimusi ning ka tellimuse esitamise ajal kehtivaid teenusespetsiifilisi
eritingimusi. Asjaomasel ajal kehtivad üldised müügitingimused on üleval Teenuseportaalis.
Üldiste müügitingimuste ja kohaldatavate eritingimuste vaheliste vastuolude korral on ülimuslikud
eritingimused. Käesolevate Kasutustingimuste ja Technopolise üldiste müügitingimuste ja/või
eritingimuste vaheliste vastuolude korral on ülimuslikud Technopolise müügitingimused ja/või
eritingimused. Klient nõustub, et üldised müügitingimused ja eritingimused on Töötaja poolt
tellimuse esitamisel Kliendi jaoks siduvad.
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Asjaomasel ajal kehtivad hinnad on esitatud Teenuseportaalis iga Teenuse kohta. Hinnad on
netohinnad. Hinnale lisandub käibemaks ja muud asjaomasel ajal kohaldatavad maksud.
Töötajate poolt esitatud tellimuste eest Technopolisele tasutavate kõikide maksete eest vastutab
ainuisikuliselt Klient.
Aktsepteeritud makseviisid on esitatud Teenuseportaalis. Kasutaja saab valida kasutatava
makseviisi makseprotsessi käigus.
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Lahtiütlus garantiist, vastutuse piirang
Teenuseportaal esitatakse sellisena nagu see on, ilma igasuguste garantiideta. Technopolis ei
garanteeri, et Teenuseportaal toimib ilma katkestuste või vigadeta. Technopolis ei vastuta
Kasutaja seadmete või tarkvara funktsionaalsuse või ühilduvuse eest. Technopolis püüab tagada,
et Teenuseportaal vastab mõistlikele andmeturbenõuetele, ent ei vastuta kahjude eest, mis
tulenevad andmeturbe puudustest või riskidest.
Technopolis ei anna mitte mingeid garantiisid teabe või muude materjalide või Teenuseportaali
enda täpsuse, täielikkuse või usaldusväärsuse kohta ega ka Teenuseportaalis või
Teenuseportaali kaudu pakutavate Teenuste sisu või muude omaduste kohta. Kasutaja vastutab
ainuisikuliselt Teenuseportaali ja selle sisu temapoolse kasutamise eest oma kavandatud
eesmärkide saavutamisel.
Kasutaja vastutab Teenuseportaali kasutamiseks nõutavate seadmete, ühenduste ja tarkvara
hankimise ja funktsionaalsuse tagamise eest ning ka selle eest, et sellised seadmed, ühendused
ja tarkvara ei põhjusta Technopolisele või teistele internetikasutajatele häireid, katkestusi või
kahjusid. Kasutaja vastutab selle eest, et Kasutaja ei riku Teenuseportaali kasutades teiste
kasutajate, Technopolise või kolmandate osapoolte õigusi. Kasutaja vastutab oma arvutite,
andmesüsteemi või muude sarnaste andmeseadmete andmeturbe eest ning ka Teenuseportaali
kasutamisest tulenevate sidekulude tasumise eest. Kasutaja on teadlik, et internet kui keskkond
võib põhjustada tõrkeid Teenuseportaali ja andmesüsteemi töös ning et andmesüsteemid
üleüldiselt võivad põhjustada andmeturberiske.
Kasutaja vastutab Technopolise ja teiste poolte ees kõikide käesolevate Kasutustingimuste või
seadusega vastuolus tehtud tegudega põhjustatud kahjude eest.
Technopolis ei vastuta Kasutaja ees või seoses Kasutaja varaga (sealhulgas, aga mitte ainult
Kasutaja arvutisüsteemid ja muud seadmed ning nendes sisalduvad andmed) mis tahes
võimalike otseste, kaudsete või ootamatute kahjude eest kohaldatavate seadustega lubatud
ulatuses. Teenuste müügi suhtes kehtivad Technopolise üldistest müügitingimustes ja
eritingimustes sätestatud vastutuse piirangud.
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Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Teenusekasutaja lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et tal on kooskõlas Eesti isikuandmete
kaitse seaduse paragrahvis 12 sätestatuga asjaomaste füüsiliste isikute nõuetekohane nõusolek
nende isikuandmete edastamiseks Technopolisele ning et selline nõusolek hõlmab nende
isikuandmete Technopolise poolset töötlemist MyTechnopolis teenuste osutamise eesmärgil.
Klient vastutab sellise nõusoleku mis tahes puuduste tõttu Technopolisele põhjustatud mis tahes
kahjude eest. Technopolis kohustub kaitsma Kasutaja turvalisust ja kasutama isikuandmeid
usaldusväärsel ja seaduslikul viisil. Lähemat teavet isikuandmete töötlemise kohta leiate
„Andmebaasi kirjeldusest“ aadressil https://my.technopolis.fi.
Kasutaja võib oma isikuandmeid kontrollida ja uuendada Teenuseportaali kasutajaliidese kaudu
või saate e-kirja aadressil Tallinn@technopolis.ee.
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Küpsiste kasutamine
Teenuseportaali tõhusamaks muutmiseks võidakse teatud andmeid kanda üle Kasutaja
arvutisse. Neid andmeid nimetatakse „küpsisteks“ ja neid kasutavad paljud veebisaidid. Küpsised
on andmed, mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale, mitte Teenuseportaali veebisaidile.
Tavaliselt võimaldavad küpseid arvuti kohta teatud andmete kogumist, nt IP-aadress,
poeratsioonisüsteem, brauseri liik ja kasutaja poolt külastatavad veebisaidiaadressid.
Kuna küpsised annavad teavet selle kohta, millal ja kuidas Kasutajad Teenuseportaali kasutavad,
saab Technopolis tänu küpsiste kasutamisele Teenuseportaali edasi arendada. Kui Kasutaja ei
soovi küpsiseid saada või soovib saada enne küpsiste tema arvutisse salvestamist sellekohase
teate, saab Kasutaja valida asjaomased brauseriseaded. Ent kui küpsised ei ole lubatud, ei
pruugi Kasutajal olla võimalik kasutada Teenuseportaali või selle osasid.
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Kasutustingimuste muutmine
Technopolis jätab endale õiguse käesolevaid Kasutustingimusi vastavalt vajadusele ilma ette
teatamata muuta. Kasutajatel soovitatakse kehtivaid Kasutustingimusi regulaarselt kontrollida.
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Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
Käesolevatele Kasutustingimustele ja nendega seotud lepingulisele suhtele kohaldatakse Eesti
õigust. Käesolevatest Kasutustingimustest ja nendega seotud lepingulisest suhtest tulenevad mis
tahes vaidlused lahendatakse eelkõige sõbralikult. Kui lahendust ei saavutata, lahendatakse
vaidlus Eesti kohtutes.
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Kontaktandmed
AS Technopolis Ülemiste
Registrikood: 11978111
Aadress: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Eesti
E-post: Tallinn@technopolis.ee

