Smart-ID lõppkasutaja litsentsileping
Kehtib alates: 03.02.2017
Termin

Definitsioon

SK

SK ID Solutions AS, registrikood: 10747013, aadress: Pärnu mnt 141, 11314
Tallinn, Eesti

Kasutaja

Smart-ID kasutaja, konto omanik

Smart-ID
rakendus

Kasutaja mobiilseadmesse installitud mobiilirakenduse aste, mis võimaldab
juurdepääsu Smart-ID teenusele.

Mobiilseade

Tahvelarvuti
või
operatsioonisüsteem.

nutitelefon,

milles

töötab

mobiilseadme

Smart-ID teenus Teenus, mis võimaldab elektroonilist autentimist ja allkirjastamist.

Üldtingimused
1. Käesolevad litsentsitingimused (edaspidi tingimused) on SK ja kasutaja vaheline
õiguslikult siduv leping Smart-ID rakenduse kasutamise kohta.
2. Käesolevad tingimused kehtivad rakendusele ja kõigile värskendustele, väljalasetele,
uuendustele, tulevastele versioonidele, täiendustele või seotud komponentidele ning
trükistele ja/või võrgu- või elektroonilisele dokumentatsioonile. Kui käesolevates
tingimustes ei ole öeldud selgesõnaliselt teisiti, loetakse viidet rakendusele viiteks
funktsionaalsusele või teenustele, mida pakub rakenduse kaudu SK (mitte kolmandad
isikud).
3. Nõustudes elektrooniliselt lõppkasutaja litsentsilepinguga ja/või installides, kopeerides,
laadides alla või kasutades Smart-ID rakendust muul viisil, nõustub kasutaja täielikult ja
ühemõtteliselt täitma käesolevaid tingimusi muutmata kujul.
4. Kasutaja ei saa juurdepääsu Smart-ID rakendusele ega seda installida, alla laadida või muul
viisil kasutada, kui kasutaja ei nõustu tingimustega ja/või ei kavatse tingimusi juriidiliselt
täita.
5. Rakendus on litsentseeritud, seda ei müüda.
Litsents
1. SK annab kasutajale piiratud, tagasivõetava, mitteüleantava, kogu maailmas kehtiva
lihtlitsentsi Smart-ID rakenduse allalaadimiseks, installimiseks ja kasutamiseks üksnes
tema isiklikel mitteärilistel eesmärkidel ranges vastavuses käesolevate tingimustega.
2. Kasutaja võib installida Smart-ID rakenduse seadmesse, mida kasutaja omab või
kontrollib.
3. Kasutaja peab registreerima Smart-ID rakenduse kasutamiseks konto.

Piirangud
1. Kasutaja nõustub Smart-ID rakendust mitte litsentsima, müüma, rentima, liisima,
loovutama, levitama, edastama, hostima, allhankima, avalikustama või muidu äriliselt
kasutama või tegema Smart-ID rakendust kättesaadavaks kolmandatele isikutele ega
lubama seda teha teistel.
2. Kasutaja ei tohi Smart-ID rakendust, värskendusi või osi kopeerida (välja arvatud
käesolevates tingimustes lubatud juhul), dekompileerida, pöördkonstrueerida, osadeks
lahti võtta, üritada tuletada nende lähtekoodi, neid muuta või luua neist tuletatud teoseid.
3. Kasutaja nõustub, et Smart-ID teenus sisaldab teavet ja materjali, mis on kaitstud kehtiva
intellektuaalomandiõiguse ja muude seadustega, sealhulgas autoriõigusega, ning et
kasutaja ei kasuta sellist teavet või materjali ühelgi muul viisil peale Smart-ID teenuse
lubatud kasutuse.
Nõusolek andmete kasutamiseks ja isikuandmete kaitse põhimõtted
1. Kasutaja nõustub, et SK võib koguda ja kasutada tehnilisi andmeid ning seonduvat teavet,
sealhulgas tehnilist teavet kasutaja seadme, süsteemi ja rakendustarkvara ning väliste
seadmete kohta, mida kogutakse perioodiliselt, et hõlbustada Smart-ID rakendusega seotud
võimalike tarkvaravärskenduste, tootetoe ja muude teenuste kasutajale pakkumist. SK võib
nimetatud teavet kasutada, kui see on kujul, mis ei identifitseeri kasutajat isiklikult, toodete
täiustamiseks või teenuste või tehnoloogiate kasutajale pakkumiseks.
2. SK
järgib
isikuja
logimisandmete
käitlemisel
SK
lehel
https://sk.ee/ettevottest/andmekaitse/ ning muudes õigusaktides toodud isikuandmete
kaitse põhimõtteid.
Rakenduse muudatused
1. SK jätab endale õiguse muuta, peatada või lõpetada ajutiselt või alaliselt Smart-ID
rakenduse või sellega seotud muu teenuse etteteatamisega või etteteatamiseta ning ilma
vastutuseta teie ees.
Garantii välistamine
1. Kasutaja kinnitab ja nõustub, et Smart-ID rakenduse kasutamine toimub eranditult kasutaja
riisikol ning et kogu rahuldava kvaliteedi, toimivuse ja rakendamisega seotud riisiko lasub
kasutajal. Litsentseeritavat Smart-ID rakendust ja Smart-ID rakendusega sooritatavaid või
pakutavaid teenuseid pakutakse kehtiva seadusega lubatud maksimaalses ulatuses kujul
„nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ koos kõikide riketega ning ilma igasuguse garantiita, ja
SK ütleb käesolevaga lahti kõikidest garantiidest ning tingimustest Smart-ID suhtes,
sealhulgas kaudsetest garantiidest ja/või tingimustest seoses rahuldava kvaliteedi,
konkreetseks otstarbeks sobivuse, täpsuse ning kolmandate isikute õiguste rikkumise
puudumisega. SK ei garanteeri, et Smart-ID rakenduses sisalduvad funktsioonid või sellega
sooritatavad või pakutavad teenused vastavad kasutaja nõuetele, et Smart-ID rakenduse või
teenuse toimimine on katkestusteta või veatu või et Smart-ID rakenduse või teenuste

defektid parandatakse. SK või tema volitatud esindaja antud suulise või kirjaliku teabe või
teatega ei teki garantiid.
Vastutuse piiramine
1. Kuivõrd see ei ole seadusega keelatud, ei vastuta SK mingil juhul mingi otsese või kaudse
kahju, sealhulgas saamata jäänud kasumi, andmekao, ärikatkestuse või muu ärikahju eest.
Tähtaeg ja lõpetamine
1. Käesolevad tingimused jäävad jõusse kuni lõpetamiseni kasutaja või SK poolt.
2. SK võib omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel või ilma põhjuseta peatada või
lõpetada käesolevad tingimused etteteatamisega või etteteatamiseta.
3. Käesolevad tingimused lõpevad kohe ilma SK-poolse etteteatamiseta, kui kasutaja ei täida
mõnd käesolevate tingimuste sätet. Samuti võib kasutaja lõpetada käesolevad tingimused,
kustutades rakenduse ja selle kõik koopiad kasutaja mobiilseadmest.
4. Käesolevate tingimuste lõpetamisel lõpetab kasutaja Smart-ID rakenduse kogu kasutuse ja
kustutab Smart-ID rakenduse kõik koopiad kasutaja mobiilseadmest.
Sätete kehtivus
1. Kui käesolevate tingimuste mõnd sätet peetakse jõustamatuks või kehtetuks, muudetakse
ja tõlgendatakse seda sätet nii, et saavutada sellise sätte eesmärgid suurimas võimalikus
ulatuses kehtiva seaduse kohaselt, ning ülejäänud sätete jõud ja toime jätkuvad täielikult.
Käesoleva lepingu muudatused
1. SK jätab endale õiguse muuta või asendada käesolevaid tingimusi igal ajal oma
äranägemisel. Muudatusi puudutav teave avaldatakse https://www.smart-id.com/.
Kohaldatav õigus ning lepingud, kaebused ja vaidluste lahendamine
1. Käesolevat lepingut reguleerib Eesti seadusandlus.
2. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Pooltevahelise rahumeelse
kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus SK asukohajärgses kohtus.
3. Kasutaja või muu pool saab esitada oma nõude või kaebuse järgmisel e-posti aadressil:
EE: help.ee@smart-id.com
LV: help.lv@smart-id.com
LT: help.lt@smart-id.com
Kontaktandmed
Kui teil on küsimusi käesolevate tingimuste kohta, võtke meiega ühendust:
SK ID Solutions AS
Registrikood 10747013
Pärnu mnt 141, 113134 Tallinn,

Eesti (E–R, 9.00–18.00 Ida-Euroopa aja järgi)
https://www.smart-id.com/
E-post:
EE: help.ee@smart-id.com
LV: help.lv@smart-id.com
LT: help.lt@smart-id.com
Lisa Apple'i App Store'i litsentside kohta
Eespool esitatud lõppkasutaja litsentsilepingus sätestatule vastupidisest olenemata, kui kasutaja
hankis Smart-ID rakenduse litsentsi Apple'i App Store'i kaudu (ent ainult juhul, kui hankisite
oma Smart-ID rakenduse litsentsi Apple'i App Store'i kaudu), kehtivad SK ja kasutaja vahel
lisatingimused, mida sisaldavad Apple'i juhised arendaja lõppkasutaja litsentsilepingu
miinimumtingimuste kohta: http://www.apple.com/legal/internetservices/itunes/appstore/dev/minterms/.

