
Hooandja.ee kasutustingimused

Tere tulemast hooandja.ee kasutustingimuste leheküljele!

Hooandja.ee on ühisrahastusplatvorm, kus igaühel on võimalik rahaliselt toetada erinevaid projekte.
Hooandja.ee portaali haldab Mittetulundusühing Hooandja. Hooandja.ee portaali ja selle kaudu
pakutavate teenuste kasutamisel sõlmid sa õiguslikult siduva lepingu Mittetulundusühinguga
Hooandja ning Avaldajana või Toetajana ka Toetuslepingu vastavate osapooltega, kellega suhtesse
astusid Toetust tehes või seda vastu võttes. Käesolevad hooandja.ee kasutustingimused on selle
lepingu tüüptingimused. Kui sa kasutad hooandja.ee portaali või selle kaudu pakutavaid teenuseid
mõne teise isiku, näiteks oma tööandja või lapse nimel, siis kasutustingimustega nõustumisel sa
kinnitad, et sul on vajalikud õigused ja volitused selle teise isiku nimel sõlmida leping
Mittetulundusühinguga Hooandja.

Hooandja.ee kasutustingimused sätestavad reeglid ja põhimõtted, kuidas hooandja.ee portaal ja selle
kaudu pakutavad teenused toimivad, kuidas neid tohib kasutada ning millised on sinu ja
Mittetulundusühingu Hooandja õigused ja kohustused. Kasutustingimused koosnevad kahest osast, s.o
1) põhitingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis ja 2) lisatingimused, mis on toodud eraldi
leheküljel, kuid mis viitavad põhitingimustele või kehtestavad muul moel reegleid hooandja.ee
portaali või selle kaudu pakutavate teenuste kasutamiseks (sh andmekaitse põhimõtted, eetilise
tegutsemise põhimõtted, Hooandja teenustasud, jms).

Palun loe hooandja.ee kasutustingimused hoolikalt läbi, sest sirvides hooandja.ee portaali lehekülgi,
sisenedes portaali oma kasutajakontoga, toetades hooandja.ee kaudu mõnda projekti või otsides ise
toetust oma projektile ja kasutades muid hooandja.ee kaudu pakutavaid teenuseid sa kinnitad, et oled
lugenud, saanud aru ja nõustunud hooandja.ee kasutustingimustega.

Kui sa ei ole nõus hooandja.ee kasutustingimusi täitma, siis palun ära sirvi ega logi sisse hooandja.ee
portaali ega kasuta selle kaudu pakutavaid teenuseid. Hooandja.ee kasutustingimuste rikkumise korral
on Mittetulundusühingul Hooandja muuhulgas õigus piirata sinu ligipääsu hooandja.ee portaalile ja
selle kaudu pakutavatele teenustele ning lõpetada sinuga sõlmitud leping.

1. Mõisted

Auhind Avaldaja poolt hea tava kohaselt Toetajale antud tänutäht.
Avaldaja füüsiline või juriidiline isik, kes esitab Hooandjale Projekti Portaalis

avaldamiseks
Hooandja Mittetulundusühing Hooandja, registrikood 80341695, aadress Rävala pst 8-

1011, 10143 Tallinn
Kasutaja Avaldaja, Toetaja või muu füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Hooandja

Portaali või Teenuseid
Kasutajakonto Kasutaja tuvastamist võimaldav personaalne ligipääs Portaali ja Teenuste

kasutamiseks
Kasutustingimused käesolevad Hooandja poolt kehtestatud Portaali ja Teenuste kasutamise

tüüptingimused
Leping Hooandja ja Kasutaja vaheline kokkulepe Portaali ja Teenuste kasutamiseks
Portaal kõikide domeeni www.hooandja.ee kaudu kättesaadavate veebidokumentide

(sealhulgas piltide, videode, php- ja html-failide) kogum
Projekt ettemääratud eesmärgi ja ulatusega loominguliste, tehniliste või muude

tegevuste kogum, mille teostamiseks Avaldajad koguvad Portaali kaudu
Toetusi

Projekti kirjeldus Projekti tutvustus ja selgitus Projekti eesmärkide ning muude Projekti
iseloomustavate asjaolude kohta koos seda illustreeriva Sisuga 

http://www.hooandja.ee/


Projektiperiood Ajavahemik, mille jooksul Avaldaja on kohustatud Projekti teostama
Sisu Hooandja või Kasutajate poolt Portaali lisatud, Portaalis avaldatud või Portaali

kaudu vahendatud teosed, andmed ning muud materjalid (video, foto, pilt,
skeem, tekst jms)

Taotletav summa Avaldaja poolt määratud Projekti teostamiseks puuduolevate rahaliste
vahendite summa

Teenus Portaali kaudu Kasutajatele kättesaadavad mis tahes Hooandja poolt pakutavad
teenused

Teostaja füüsiline või juriidiline isik, kes teostab Projekti
Toetaja füüsiline või juriidiline isik, kes maksab Portaali kaudu Toetust konkreetse

Projekti teostamiseks
Toetus rahaline summa, mille sihtotstarve on toetada Portaali kaudu mõnda Projekti
Toetusleping Avaldaja ja Toetaja vaheline kokkulepe Toetuse kasutamiseks Projekti

teostamise sihtotstarbel
Toetusperiood ajavahemik, mille jooksul Toetajatel on võimalik maksta Toetusi
Tulemus Projekti kirjelduses toodud tegevuse tulem (sh. Projekti käigus loodud kehaline

või mittekehaline ese mis tahes vormis, üritus, looming või teenus)

2. Andmed Hooandja kohta
2.1. Kõik Portaali ja Teenustega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud, avaldused ja

taotlused tuleb esitada Hooandjale ühel järgmistest viisidest:
2.1.1. elektronpostiaadressil info@hooandja.ee – sellel aadressil saadetud e-kiri loetakse Hooandja

poolt kätte saaduks, kui Hooandja saadab vastuse või kinnituse kirja kättesaamise kohta;
2.1.2. postiaadressil Rävala pst. 8 – 1011, C-korpus, Tallinn 10129 – sellel aadressil saadetud kiri

loetakse Hooandja poolt kättesaaduks tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras
(kehtiv redaktsioon on kättesaadav www.riigiteataja.ee-s).

3. Portaali ja Teenuste kasutamise üldpõhimõtted
3.1. Portaal on loodud eesmärgiga pakkuda Kasutajatele Teenuseid, mis võimaldavad tutvustada

erinevaid Projekte ja koguda Toetusi Projektide teostamiseks.
3.2. Teenuseid osutab Hooandja koos oma koostööpartneritega.
3.3. Portaali ja Teenuseid võib kasutada üksnes selles ulatuses, otstarbel ja eesmärkidel, mille

jaoks Portaali funktsionaalsus on loodud ja Kasutajatele kättesaadavaks tehtud. Kasutamine
peab toimuma kooskõlas Kasutustingimuste, Portaalis kehtiva hea tava ja õigusaktidega.

3.4. Portaali ja Teenuste kasutamine on lubatud ainult (1) füüsilistele isikutele, kes on täielikult
teovõimelised (vähemalt 18-aastased) või kelle seaduslik esindaja on andnud vähemalt
taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku  Portaali ja Teenuste kasutamiseks; (2)
juriidilistele isikute seadusjärgse esindaja kaudu.

3.5. Portaali ja Teenuste kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega nagu
(kuid mitte ainult) Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari, jne.

3.6. Portaal ja Teenused on mõeldud kasutamiseks personaalarvuti vahendusel ega pruugi toimida
samaväärselt muudel platvormidel (mobiiltelefon, pihu- või tahvelarvuti, luger jms).

3.7. Kasutaja ei või: (1) kasutada Portaali või Teenuseid õigusrikkumiste toimepanemiseks ega
õigusrikkumisele üleskutsumiseks; (2) kasutada Portaali ja Teenuseid ulatuses, mille suhtes
kehtestatud Kasutustingimustega ta nõus ei ole; (3) saata Portaali või Teenuste kaudu teistele
Kasutajatele reklaamkirju, masspostitusi ja muud Sisu, mis on vastuolus Kasutustingimustes
kehtestatud nõuetega; (4) kasutada Portaali, Teenuseid, Sisu või nende mis tahes osi mis tahes
programmide abil, mis koormavad või segavad Portaali tööd või Teenuste toimimist või mis
moonutavad Sisu; (5) kasutada Portaali või Teenuseid mis tahes muul ebaseaduslikul viisil.

3.8. Hooandjal on õigus igal ajal sõltumata põhjusest (1) muuta ja uuendada Portaali ning
Teenuseid; (2) peatada või lõpetada Teenuste osutamine ja sulgeda Portaal või selle mis tahes
osa; (3) kehtestada Portaali või Teenuste teatud osade või funktsionaalsuse kasutamiseks
piiranguid (näiteks Teenuste kasutamiseks vajalik andmemaht, Sisu üleslaadimise kiirus,
Portaalis talletatava sisu maht jne); (4) keelduda Portaalile ligipääsu andmisest või Teenuste
osutamisest mis tahes Kasutajale. Kasutaja kinnitab Kasutustingimustega nõustudes, et juhul
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kui Hooandja kasutab oma õigust lõpetada Teenuste osutamine ja Portaali haldamine, ei esita
ta Hooandja vastu mingeid nõudeid ning loobub oma õigustest nõuda kahju hüvitamist või
Portaali jaoks ettevalmistatud Sisu tootmiseks kulunud vahendite ja kulude hüvitamist.

4. Kasutustingimused
4.1. Kasutustingimused on Lepingu lahutamatuks osaks. Kasutustingimused on kättesaadavad

Portaali veebilehel http://www.hooandja.ee/content/kasutustingimused.
4.2. Hooandja võib iga Teenuse kohta kehtestada eraldi lisatingimusi (näiteks „Andmekaitse

põhimõtted“) ja hinnakirju, mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.
Lisatingimused ja hinnakirjad on Kasutajale kättesaadavad samuti Portaali veebilehel
http://www.hooandja.ee/content/kasutamistingimused või vastava Teenuse leheküljel. 

4.3. Kasutaja ja Hooandja võivad kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid
täiendavates Lepingu tingimustes.

4.4. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Kui Hooandja avaldab Kasutustingimusi ka
teistes keeltes, siis vastuolude ja lahknevuste korral tõlke ja eestikeelse algversiooni vahel
lähtutakse viimasest.

4.5. Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks õigusaktidega vastuolu tõttu, siis ei
mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.

4.6. Hooandjal on õigus ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, avaldades Portaalis vastavalt
Kasutustingimuste uue redaktsiooni koos muudatustega. Hooandja võib Kasutustingimusi
muuta järgmistel juhtudel: (1) muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises; (2)
Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend, haldusakt või õigusakt; (3) senise
Teenuse muutumine, pakkumise lõpetamine või uue Teenuse kasutuselevõtmine; (4) olulised
muudatused Portaali või Teenuste tehnilises ülesehituses või funktsionaalsuses; (5) Kasutajate
ettepanekud ja kaebused; (6) vajadus andmekaitse või muude turvameetmete tõhustamiseks;
(7) muudatused Hooandja ärimudelis, töökorralduses, volitustes; (8) tehnoloogilised arengud,
mis võimaldavad parandada Portaali haldamise või Teenuste kasutusmugavust, kvaliteeti ja
turvalisust; (9) muud ettenähtamatud juhud, kus Kasutustingimuste muutmine on mõistlikult
põhjendatud.

4.7. Hooandja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste muudatustest Portaali vahendusel. Pärast
muudatustest teadasaamist on Kasutajal õigus Leping lõpetada 14 päeva jooksul. Kui Kasutaja
jätkab Portaali ja Teenuse kasutamist pärast nimetatud 14-päevase tähtaja möödumist, siis
loetakse, et ta on Kasutustingimuste muudatustega nõustunud.

4.8. Kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimuste või nende muudatustega, ei ole tal õigust Portaali
ega Teenuseid kasutada ning ta peab selle koheselt lõpetama.

5. Lepingu sõlmimine
5.1. Portaali ja Teenuste kasutamiseks peab iga Kasutaja sõlmima Hooandjaga Lepingu.
5.2. Lepingu sõlmimise eelduseks on, et Kasutaja nõustub Kasutustingimustega.
5.3. Kasutaja peab enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimustega põhjalikult tutvuma ja andma

Hooandja nõudmisel selle kohta kinnituse.
5.4. Lepingu sõlmimisel Kasutaja kinnitab, et: (1) kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused

on täpsed, õiged, täielikud ja asjakohased; (2) ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik
(vähemalt 18-aastane) või tal on seadusjärgse esindaja nõusolek Portaali ja Teenuste
kasutamiseks; või (3) tal on kõik õigused ja volitused juriidilise isiku nimel Lepingu
sõlmimiseks. Hooandjal on õigus nõuda nimetatud kinnituste kohta täiendavaid tõendeid ja
keelduda Lepingu sõlmimisest või peatada Lepingu täitmine seni, kuni on esitatud piisavad
tõendid.

5.5. Lepingu sõlmimiseks loetakse hetke, mil (1) Kasutaja asub Portaali või Teenuseid vahetult
kasutama, (2) Kasutaja logib esmakordselt Portaali oma Kasutajakontoga.

5.6. Hooandjal on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ükskõik millise isikuga, isegi kui see isik
on nõustunud Kasutustingimustega.

6. Kasutajakonto
6.1. Teatud Portaali osi ja Teenuseid saab kasutada ainult Kasutajakonto vahendusel.

http://www.hooandja.ee/content/kasutamistingimused


6.2. Igal isikul on õigus omada vaid üht Kasutajakontot ning teha toiminguid vaid ühe
kasutajanime all, v.a kui samal isikul on õigus kasutada Portaali või Teenuseid mõne teise
isiku (näiteks juriidilise isiku või alaealise) nimel ja ta soovib lisaks kasutada Portaali või
Teenuseid ka enda nimel.

6.3. Isiku, kes esitab avalduse Portaalis Kasutajakonto loomiseks mõne teise isiku (näiteks
juriidilise isiku või alaealise) nimel, esindusõigust eeldatakse ja Hooandja ei ole kohustatud
kontrollima tema esindusõiguse olemasolu. Kahtluse korral võib Hooandja nõuda isikult
esindusõiguse tõendamiseks täiendavaid andmeid või materjale või pöörduda kinnituse
saamiseks otse selle isiku poole, kelle nimel isik endale Kasutajakontot taotleb.

6.4. Kasutajakonto loomiseks tuleb Kasutajal Portaali vastaval leheküljel (1) esitada Hooandjale
kasutajanimi ja elektronpostiaadress ning valida Kasutajakonto jaoks sobiv parool, täites ära
liitumisankeedi, (2) väljendada nõustumist Kasutustingimustega, märkides linnukese lahtrisse
„Nõustun kasutustingimustega“ ja „Nõustun andmekaitse põhimõtetega“, (3) esitada
liitumisavaldus, klõpsates nupule „Liitu“..

6.5. Lisaks on Portaalis võimalik luua Kasutajakonto, kasutades selleks olemasolevat Facebook’i
kasutajakontot. Sellisel juhul tuleb Kasutajal Portaali vastaval leheküljel (1) logida sisse oma
Facebook’i kasutajakontoga, sisestades vastava kasutajanime ja parooli, (2) väljendada
nõustumist Kasutustingimustega, märkides linnukese lahtrisse „Nõustun kasutustingimustega“
ja „Nõustud andmekaitse põhimõtetega“, (3) anda nõusolek selle kohta, et Hooandja küsib
Kasutaja nime ja elektronpostiaadressi otse Facebook’ilt, (4) esitada liitumisavaldus, klõpsates
nupule „Log in“. Hooandja ei postita Kasutaja Facebook’i kontole sõnumeid ega avalda
Kasutaja Facebook’i konto kasutajatunnust või muid Facebook’i kasutajakonto kaudu saadud
andmeid avalikkusele ega kolmandatele isikutele.

6.6. Kasutajakonto loomisel ei või kasutajanimeks valida nime või tähist, mis: (1) sisaldab teise
isiku nime, eesmärgiga esineda ja tegutseda teise isiku nime all ilma tema nõusolekuta; (2)
kuulub või on kaitstud kolmanda isiku õigustega, kui selleks puudub vastava kolmanda isiku
nõusolek; (3) on solvav, ropp, vulgaarne või muul põhjusel ebaeetiline või õigusvastane.

6.7. Kasutajakonto loomisel peab Kasutaja esitama enda või oma esindatava isiku kohta täpsed,
õiged, täielikud ja asjakohased andmed.

6.8. Kasutaja peab hoidma oma Kasutajakontoga seotud elektronpostiaadressi õige ja toimivana
ning jälgima pidevalt sellele saabuvaid e-kirju, sest seda aadressi kasutatakse Kasutaja
teavitamiseks olulistest muudatustest Portaalis ja Teenustes ning Kasutustingimustes, samuti
Kasutajaga suhtlemiseks seoses tema avaldatud Projektide ja makstud Toetustega (näiteks
Auhinna kättetoimetamiseks ja vajadusel Toetuse tagastamise korraldamiseks). Juhul kui
Kasutajal puudub Kasutajakontoga seotud elektronpostiaadressile ligipääs, kohustub ta
teavitama Hooandjat oma uuest elektronpostiaadressist.

6.9. Kasutaja ja tema esindajad kohustuvad hoidma oma parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei
satuks kolmandate isikute kätte. 

6.10. Kasutajakonto kehtib tähtajatult kuni selle kustutamiseni või Lepingu lõpetamiseni. 
6.11. Kasutaja või tema esindaja peab koheselt Hooandjat teavitama (1) oma Kasutajakonto

kuritarvitamisest; (2) oma parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse;
(3) oma esindaja (näiteks juhatuse liige, osanik, töötaja) lahkumisest või muust põhjusest,
miks esindajal ei ole enam õigust Kasutaja nimel Portaalis tegutseda või Teenuseid kasutada..

7. Projekti avaldamine
7.1. Kõigil täisealistel Kasutajatel on igal ajal õigus esitada Hooandjale taotlus Projekti

avaldamiseks Portaalis. Alaealistel Kasutajatel on õigus esitada Hooandjale taotlus Projekti
avaldamiseks Portaalis vaid lapsevanema digitaalselt allkirjastatud nõusolekul, milles
lapsevanem kinnitab, et on konkreetse alaealise lapsevanem, on teadlik Projektist ning nõustub
Kasutustingimustega.

7.2. Projekt peab vastama järgmistele tingimustele:
7.2.1. Projekt on loominguline või kodanikualgatuslik, mõõdetava algus- ja lõpp-punktiga, kindla

Tulemusega, kooskõlas Hooandja hea tavaga ning avalikkusega jagatav;
7.2.2. Projekt sobib vähemalt ühte Hooandja poolt Portaalis kehtestatud kategooriasse;



7.2.3. Projekti eesmärgiks ei ole heategevus- ega teavituskampaania korraldamine, elustiili
toetamine,  tehnika soetamine või muud tegevused, mis ei ole kooskõlas Portaali otstarbe ja
eesmärkidega.

7.3. Hooandjale taotluse esitamisel Projekti avaldamiseks Portaalis peab Kasutaja esitama: (1)
Projekti, Avaldaja ja Teostajate tutvustus tekstina; (2) Projekti tutvustus videona; (3)
illustreeriv foto Projektist või Avaldajast; (4) kavandatav(ad) Tulemus(ed); (5) Toetusperiood;
(6) Projektiperiood; (7) Taotletav summa; (8) Auhinnad; (9) Avaldaja kontakttelefon; (10)
soovi korral Auhindade kättetoimetamise tähtaeg ja viis ning koht.

7.4. Avaldajal on igal ajal enne Toetuslepingu jõustumist õigus Projektist loobuda ja selle
avaldamine Portaalis lõpetada. Sellisel juhul kaasnevad samasugused tagajärjed nagu siis, kui
Toetusperiood lõpeb ilma Toetuslepingut sõlmimata.

7.5. Hooandjal on õigus otsustada, kas avaldada Projekt portaalis või mitte. Hooandjal on igal ajal
sõltumata põhjusest õigus keelduda Projekti avaldamisest Portaalis või see peatada või
lõpetada, eelkõige kui Projekt ei vasta punktis Projekt peab vastama järgmistele
tingimustele: loetletud nõuetele või kui Projekti kirjeldus ei sisalda kõiki punktis Hooandjale
taotluse esitamisel Projekti avaldamiseks Portaalis peab Kasutaja esitama: (1)
Projekti, Avaldaja ja Teostajate tutvustus tekstina; (2) Projekti tutvustus videona; (3)
illustreeriv foto Projektist või Avaldajast; (4) kavandatav(ad) Tulemus(ed); (5)
Toetusperiood; (6) Projektiperiood; (7) Taotletav summa; (8) Auhinnad; (9) Avaldaja
kontakttelefon nõutud elemente või on esitatud muul põhjusel puudulikult.

7.6. Hooandja ei ole kohustatud kontrollima Projekti vastavust Lepingule, Kasutustingimustele,
Portaalis kehtivale heale tavale  või õigusaktidele. Kui Hooandja siiski avastab võimaliku
mittevastavuse või kahtleb, kas Projekt on kooskõlas Lepingu, Kasutustingimuste, Portaalis
kehtiva hea tava või õigusaktidega, on tal õigus nõuda, et Avaldaja kõrvaldaks sellise
mittevastavuse või kahtluse, esitades täiendavaid tõendeid või tehes Projektis või Projekti
kirjelduses vastavad muudatused.

8. Toetusleping
8.1. Avaldades Portaalis Projekti kirjelduse, teeb Avaldaja avalikkusele pakkumuse sõlmida

temaga Toetusleping. Makstes Projektile Portaali kaudu Toetust, annab Toetaja Avaldaja
pakkumusele nõustumuse ning sellega loetakse Toetusleping sõlmituks. Toetusleping jõustub
Toetusperioodi lõppemisele järgneval päeval tingimusel, et Taotletav summa täitub
Toetusperioodi jooksul. Toetuslepingu tingimused tulenevad Avaldaja poolt Projekti all
avalikkusele avaldatud andmetest  ja Toetaja poolt Toetuse valimisel tehtud valikutest ning
kasutustingimustes sätestatud asjakohastest tingimustest.

8.2. Kui Toetusleping jõustub, on Avaldaja kohustatud Projekti teostama ning kasutama selleks
Toetajalt saadud Toetust.

8.3. Kui Taotletav summa ei täitu Toetusperioodi jooksul, siis Toetusleping ei jõustu, Avaldaja
vabaneb Projekti teostamise kohustusest ning Toetajal on õigus Toetus tagasi saada.

8.4. Kasutajad sõlmivad Toetuslepinguid ilma Hooandja sekkumiseta ning vastutavad täies
ulatuses ise nende täitmise eest. Hooandja ei ole Toetuslepingu osapool ega osale ise (näiteks
agendi, maakleri, komisjonäri, esindajana või muul viisil) reaalsetes tehingutes, mis tehakse
Portaalis avaldatud Projekti kirjelduse ja muu info tulemusel Kasutajate vahel, v.a kui
Kasutustingimustes on tehtud vastav erand. 

8.5. Kui Kasutajat esindab Toetuslepingu sõlmimisel teine isik, siis vastutab Kasutaja selle eest, et
see teine isik oleks kolmandatele isikutele selgelt äratuntav kui Kasutaja esindaja ja et tema
esindajal oleksid tehingu sõlmimiseks vajalikud volitused.Sõltuvalt Projekti kirjeldusest,
Sisust ja Avaldaja poolt kehtestatud tingimustest ning Hooandja Kasutustingimuste
koosmõjust võib Toetuslepingut käsitleda erinevat tüüpi võlaõigusliku lepingutüübina.
Hooandja eeldus on, et enamasti on Toetusleping vastav kinkelepingu tunnustele, kuid
Avaldaja on kohustatud ise jälgima, et ta täidaks Toetuslepingule õigusaktidest tuleneva
regulatsiooni tingimusi ning sellest tulenevaid kohustusi ning vajadusel pöörduma oma
õigusnõustaja poole, et tuvastada Toetuslepingu alusel Avaldajale tekkivad kohustused ja
õigused kehtivate õigusaktide alusel, millega on võimalik tutvuda siin (www.riigiteataja.ee)

file:///C:%5CUsers%5CAnne.Anne-NB%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C2P3GT3DA%5Cwww.riigiteataja.ee


8.6. Toetajal ei ole õigust jõustunud Toetuslepingust taganeda, v.a kui Projekt jääb teostamata
sõltumata põhjusest. 

9. Toetuse maksmine ja tagastamine
9.1. Toetajad võivad maksta Toetusi kogu Toetusperioodi jooksul Hooandja arveldusarvele, kus

seda hoitakse seni, kuni saabub üks järgmistest sündmustest:
9.1.1. jõustub Toetusleping, misjärel Hooandjal tekib Toetaja ees kohustus edastada Toetus Avaldaja

arveldusarvele;
9.1.2. Toetusperiood lõpeb ilma Toetuslepingu jõustumiseta, misjärel Hooandjal tekib Toetaja ees

kohustus tagastada Toetus Toetajale. Võimalusel makstakse Toetus tagasi samale
arveldusarvele, millelt Toetaja selle maksis.

9.2. Hooandja hoiab iga Projekti teostamiseks laekuvaid Toetusi teiste Projektide Toetustest eraldi.
9.3. Avaldaja määrab ise sobiva Toetusperioodi vahemikus kaks kuni kaheksa nädalat.

Kokkuleppel Hooandjaga võib määrata ka lühema või pikema Toetusperioodi.
9.4. Hooandja võtab vastu Toetusi üksnes pangaülekandega. Sularahas Toetusi ei aktsepteerita.
9.5. Toetaja võib ise määrata Toetuse summa, sõltumata Avaldaja kehtestatud piirmääradest. Kui

Toetaja ei soovi saada Avaldaja poolt pakutud Auhinda, peab ta Toetuse maksmisel märkima
oma sellekohast soovi.

9.6. Toetaja võib jääda avalikkuse ees anonüümseks, märkides oma profiilis oma sellekohast
soovi. Sellisel juhul on Toetaja isik teada üksnes Hooandjale, kuid Hooandja avaldab
anonüümse Toetaja isiku nime, kontaktandmed ja Toetussumma Avaldajale. Hooandja ei
avalda anonüümse Toetaja isikut avalikkusele ega kolmandatele isikutele ega edasta neile selle
isiku andmeid (kasutajanimi, nimi, pangakonto number, elektronpostiaadress vms). Ka
Avaldaja on kohustatud tagama sellise Toetaja anonüümsuse.

9.7. Toetajal ei ole õigust Hooandjale makstud Toetust tagasi nõuda, v.a kui Toetusperiood lõppeb
ilma Toetuslepingu jõustumiseta või Avaldaja taganeb Toetuslepingust enne selle jõustumist
või Hooandja eemaldab Projekti Portaalist. Sellisel juhul tagastab Hooandja Toetuse
võimalusel samale arveldusarvele, millelt Toetaja selle maksis, hiljemalt 30 tööpäeva jooksul
alates vastava kohustuse tekkimisest.

9.8. Hooandjal on õigus igal ajal Toetus Toetajale tagasi maksta, kui Hooandjal on kahtlus, et
Toetuse maksmisel on rikutud õigusakte.

10. Projekti teostamine
10.1. Kui Taotletav summa täitub Toetusperioodi jooksul, jõustuvad kõik selle Projekti jaoks

sõlmitud Teotuslepingud Toetusperioodi lõppemisele järgneval päeval ning Avaldajal tekib
iga Toetaja ees kohustus Projekt teostada Projektiperioodi jooksul vastavalt Projekti
kirjeldusele. Samal ajal tekib Hooandjal Avaldaja ees kohustus kanda kõik Toetused Avaldaja
arveldusarvele. Hooandja teostab sellekohase ülekande hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates
vastava kohustuse tekkimisest.

10.2. Projektiperiood peab algama hiljemalt kaks kuud pärast Toetusperioodi lõppu ja lõppema
hiljemalt kuus kuud pärast Toetusperioodi lõppemist. Projektiperioodi ei või muuta, v.a
kokkuleppel Hooandjaga põhjendatud juhtudel. 

10.3. Avaldaja kohustub:
10.3.1. tagama, et Taotletav summa on piisav, et katta kõik Projekti teostamiseks ja Toetuslepingu

täitmiseks vajalikud kulud ning et Projekt teostatakse kooskõlas õigusaktidega;
10.3.2. tagama, et Projekti teostamiseks kasutatakse või luuakse üksnes selliseid Tulemusi, mis on

kooskõlas õigusaktidega;
10.3.3. kasutama Projekti teostamiseks üksnes selliseid isikuid, kes on nõus Projekti avaldamisega

Portaalis;
10.3.4. tagama, et Projekti teostamise ning Tulemuse loomise ja kasutamisega ei rikuta ühelgi viisil

Hooandja, Teostajate, Toetajate või kolmandate isikute õigusi, sealhulgas intellektuaalse
omandi õigusi.

11. Auhind
11.1. Hea tava kohaselt pakub Avaldaja Toetajatele Auhindu. 



11.2. Kui Avaldaja otsustab Auhindu pakkuda, kehtivad järgmised tingimused:
11.2.1.Avaldaja võib pakkuda Toetajatele erinevaid Auhindu määrates iga Auhinna tüübi jaoks

kindla Toetuse piirmäära;
11.2.2. samas erinevaid Auhinna tüüpe pakkudes, peab Avaldaja võimaldama vastava Auhinna igale

Toetajale, kes täidab selle Auhinna tüübi jaoks kindlaksmääratud Toetuse piirmäära, v.a kui
Toetus on Toetajale tagastatud;

11.2.3.Auhinna Toetajale kätte toimetama pärast Projekti teostamist viisil, millest on teavitatud
Toetajat Projekti Sisus, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast Toetuse maksmist.
Avaldaja võib Projekti kirjelduses määrata Auhinna kättetoimetamise tähtaja ja viisi. Auhindu
ei toimetata kätte Toetajatele, kes ei ole avaldanud soovi Auhinda saada.

11.2.4.Hooandja võib lisaks Avaldaja lubatud Auhindadele ka omalt poolt Toetajatele meeneid ja
kingitusi jagada. Avaldaja ei vastuta Hooandja meenete ja kingituste eest.

12. Tasu
12.1. Hooandjal on õigus kehtestada Teenuste kasutamiseks tasusid, avaldades Portaalis vastava

hinnakirja.
12.2. Toetuslepingute jõustumise korral tekib Avaldajal kohustus maksta Hooandjale Projekti

avaldamise tasu, mis moodustab seitse protsenti (7%) kõigi Projekti teostamiseks 
laekunud Toetuste summast. Hooandja esitab Avaldajale selle tasu kohta arve, mis tuleb 
tasuda hiljemalt 30 päeva jooksul alates arve kuupäevast.

12.3. Arve tasumisega viivitamisel on Hooandjal õigus nõuda Avaldajalt viivisintressi vastavalt
võlaõigusseaduse § 113 lg-st 1 tulenevale viivitusintressi määrale aastas (365 päeva) iga
tasumisega viivitatud päeva eest kuni kohustuse täieliku täitmiseni.

12.4. Hooandjal on õigus, kuid mitte kohustus, Avaldaja poolt Hooandjale maksmisele kuuluv
Projekti avaldamise tasu kinni pidada Avaldaja arveldusarvele edastatavate Toetuste summast.

13. Sisu
13.1. Hooandja käsitleb Kasutajat Sisu avaldajana.
13.2. Kui Kasutaja lisab Portaali Sisu, siis peab ta tagama, et see oleks täpne, õige, täielik ja

asjakohane ning kooskõlas Lepingu, Kasutustingimuste, Portaalis kehtiva hea tava ja
õigusaktidega. See tähendab muuhulgas, et Portaali ei ole lubatud lisada sellist Sisu:

13.2.1.mis on vastuolus üldiste moraalinormide ja eetiliste põhimõtetega (näiteks pornograafia,
vägivalla või julmuse propageerimine, roppused jne);

13.2.2.mis rikub kõlvatu konkurentsi keeldu (näiteks eksitav teave, konkurendi kauba või teenuse
halvustamine jne);

13.2.3.mille intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks Portaalis puudub nende omaja  nõusolek
(näiteks autor, esitaja, litsentsisaaja, tööandja, andmebaasi tegija, fonogrammitootja,
produtsent, väljaandja, kaubamärgiomanik või nende õigusjärglane);

13.2.4.mis sisaldab väärtushinnanguid, mille eesmärgiks on teise isiku au ja hea nime teotamine,
tema alandamine, mõnitamine või solvamine (näiteks laimamine ja sõimamine, ässitamine
tülidele, asjakohatutele vaidlustele või omakohtule, vaenu ja vihkamise õhutamine,
tagakiusamine ning diskrimineerimine mis tahes asjaolude tõttu);

13.2.5.milles on töödeldud isikuandmeid ilma vastava andmesubjekti loata;
13.2.6.mis sisaldab konfidentsiaalset infot ilma selle isiku loata, kelle suhtes on

konfidentsiaalsuskohustus võetud;
13.2.7.mis sisaldab viiruseid või muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul

viisil häirivad Portaali tavapärast tööd või mis salvestuvad Hooandja või Kasutajate
arvutitesse ning häirivad või kahjustavad nende tavapärast funktsioneerimist.

13.3. Kui Projekti kirjeldus sisaldab kas ühe või mitme ühise autori (kaas- või ühisautorid) teost,
kollektiivset teost, audiovisuaalset teost (filmi, video jms), esitust, fonogrammi, andmebaasi,
kogumikku või muud autoriõigusega kaitstud Sisu, siis Avaldaja tagab, et ta on omandanud
või litsentsinud kõik selle kasutamiseks vajalikud autoriõigused vastavate õiguste omajatelt
ning saanud neilt nõusoleku selleks, et kasutada seda Sisu Projekti avaldamiseks Portaalis.



13.4. Kui Sisu intellektuaalse omandi õiguste omaja kuulub mistahes autoreid või esitajaid
ühendavasse kollektiivse esindamise organisatsiooni või on sõlminud esinduslepingu vastava
agentuuri või muu sarnase esindusorganisatsiooniga, mis omab mistahes intellektuaalse
omandi õigusi Sisu suhtes või millel on õigus esindada eelnimetatud isikuid seoses nende
intellektuaalse omandi õiguste teostamisega Sisu suhtes, siis Avaldaja peab tagama, et ta on
selle organisatsiooniga sõlminud vajalikud kokkulepped, et vastavat Sisu oleks võimalik
kasutada Projekti avaldamiseks Portaalis.

14. Intellektuaalne omand
14.1. Portaal, Teenused, Sisu ja nende mis tahes osad võivad olla kaitstud intellektuaalse omandi

õigustega, mis kuuluvad Hooandjale, tema koostööpartneritele, Avaldajale, Teostajatele,
teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele.

14.2. Kui ei ole kokku lepitud ja avaldatud teisiti, siis Portaali ja selle kaudu kättesaadav Sisu on
litsentsitud avalikkusele kõikjal maailmas Creative Commons Autorile viitamine +
Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 3.0 Estonia; CC BY-NC-SA 3.0 EE) litsentsi alusel, mille tingimused on eesti
keeles kättesaadavad siin http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/. See tähendab,
et:

14.2.1.Hooandja lubab kõigil isikutel kasutada Portaali ja Hooandja poolt lisatud Sisu autoriõigusega
kaitstud osi tagasivõetamatu tasuta ülemaailmse lihtlitsentsi alusel vastavalt Creative
Commons Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti
litsentsi tingimustele;

14.2.2.Avaldaja ja Teostajad lubavad kõigil isikutel kasutada Projekti kirjeldust ja muu tema poolt
lisatud Sisu autoriõigusega kaitstud osi tagasivõetamatu tasuta ülemaailmse lihtlitsentsi alusel
vastavalt Commons Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel
3.0 Eesti litsentsi tingimustele;

14.2.3.Kõik muud Kasutajad lubavad kõigil isikutel kasutada nende poolt lisatud Sisu autoriõigusega
kaitstud osi tagasivõetamatu tasuta ülemaailmse lihtlitsentsi alusel vastavalt Commons
Attribution Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0
Eesti litsentsi tingimustele.

14.3. Avaldaja, Teostaja ja muu Kasutaja annab Lepingu sõlmimisel nõusoleku litsentsida Sisu
vastavalt Creative Commons Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel
tingimustel 3.0 Eesti litsentsi tingimustele. Kui keegi neist ei soovi litsentsida Sisu nimetatud
litsentsi alusel, siis tuleb sellest Hooandjat eelnevalt teavitada ja esitada oma litsentsi
tingimused. Poolte kokkuleppel on võimalik litsentsida Sisu Portaali kaudu ka muudel
tingimustel.

14.4. Seejuures Hooandja, Avaldaja, Teostaja ja muu Kasutaja on kohustatud tagama, et ta ei lisa
Portaali Sisu, mille lisamiseks tal puudub vastava intellektuaalse omandi õiguste omaja luba
või mille intellektuaalse omandi õiguste omaja ei ole andnud nõusolekut Sisu litsentsida
Creative Commons Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel
3.0 Eesti litsentsi alusel.

14.5. Eelnimetatud Creative Commons Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine
samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents ei laiene Tulemustele ja Auhindadele ega Portaali
toimimise aluseks olevale tarkvarale, andmebaasidele ja muudele tehnilistele lahendustele. 

14.6. Lisaks eeltoodule annab Avaldaja Hooandjale tasuta ülemaailmse lihtlitsentsi Avaldaja poolt
Projekti tutvustamiseks Portaali lisatud Sisu kasutamiseks Portaali ja Teenuste tutvustamise
eesmärgil alates Sisu lisamisest Portaali kuni vastavate õiguste kehtivuse lõppemiseni.
Avaldaja tagab, et ta on omandanud või litsentsinud kõik selle Sisu kasutamiseks vajalikud
intellektuaalse omandi õigused vastavate õiguste omajatelt ning saanud neilt nõusoleku
selleks, et kasutada seda materjali Portaali tutvustamise ja turundamise eesmärkidel. Seejuures
peab Hooandja kõnealuse Sisu kasutamisel ära näitama selle autorid või muud õiguste omajad
samasugusel kujul nagu nad on Avaldaja poolt Portaalis märgitud, kui ei lepita kokku teisiti.
Hooandjal on selle litsentsi alusel järgmised õigused:

14.6.1.All-litsentsimine: õigus anda all-litsentse samadel tingimustel käesoleva litsentsi tingimustega
mis tahes kolmandatele isikutele;

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/


14.6.2.Uued kasutusviisid: õigus kasutada Avaldaja poolt Projekti tutvustamiseks Portaali lisatud
Sisu mis tahes uutel platvormidel, uutes tehnoloogiates või muudes teenuste osutamise
vormides, mida Hooandja võib tulevikus Portaaliga siduda;

14.6.3.Kopeerimine ja paljundamine: õigus teha Sisust mis tahes vormis koopiaid ja neid talletada;
14.6.4.Levitamine: õigus mis tahes viisil avaldada, õigus eksponeerida (sh üldsusele vahetult või

filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi või protsessi abil näidata),
edastada (sh raadio, televisiooni ja satelliidi ning kaabellevivõrgu kaudu, samuti suunata teos
üldsusele muude tehnikavahendite vahendusel), üldsusele kättesaadavaks teha (edastada
Internetis ja muul sellisel viisil, et isikud saavad seda kasutada nende poolt individuaalselt
valitud kohas ja ajal)

14.6.5.Töötlemine: õigus tõlkida, muuta, kohandada, lisada teisi intellektuaalse omandi õigustega
kaitstud objekte, süstematiseerida ja koondada kogumikesse (sh analüüsida ja korrastada Sisu,
lisada Sisu andmebaasi ning koostada ja välja anda Sisu kogumikke).

14.7. Kui Avaldaja soovib kasutada Hooandja abi Sisu loomisel, näiteks Projekti kirjeldusele
lisatava video valmistamisel, sõlmivad Avaldaja ja Hooandja selle kohta eraldi lepingu. Kui
selles lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis Avaldaja tagab Hooandjale selle lepingu alusel
samasugused õigused nagu punktis Lisaks eeltoodule annab Avaldaja Hooandjale tasuta
ülemaailmse lihtlitsentsi Avaldaja poolt Projekti tutvustamiseks Portaali lisatud Sisu
kasutamiseks Portaali ja Teenuste tutvustamise eesmärgil alates Sisu lisamisest
Portaali kuni vastavate õiguste kehtivuse lõppemiseni. Avaldaja tagab, et ta on
omandanud või litsentsinud kõik selle Sisu kasutamiseks vajalikud intellektuaalse
omandi õigused vastavate õiguste omajatelt ning saanud neilt nõusoleku selleks, et
kasutada seda materjali Portaali tutvustamise ja turundamise eesmärkidel. Seejuures
peab Hooandja kõnealuse Sisu kasutamisel ära näitama selle autorid või muud
õiguste omajad samasugusel kujul nagu nad on Avaldaja poolt Portaalis märgitud, kui
ei lepita kokku teisiti. Hooandjal on selle litsentsi alusel järgmised õigused:.

15. Hooldus ja arendus
15.1. Hooandja võib katkestada (püsivalt või ajutiselt) Kasutajale Teenuste osutamise omal

äranägemisel hooldus- ja/või arendustööde teostamiseks, teatades sellest ette Portaali
vahendusel vähemalt kolm päeva. 

15.2. Kui hooldustööd võivad kahjulikult mõjutada Toetuste kogumist Toetusperioodil, siis on
Hooandjal õigus pikendada Toetusperioodi hooldustööde toimumise perioodi võrra. 

15.3. Hooandja ei vastuta ette teatatud hooldustööde tõttu Portaalis või Teenustes tekitatud
viivituste, katkestuste või muude kahjude eest.

16. Hooandja õiguskaitsevahendid
16.1. Hooandjal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Portaali lisatud Sisu ja Kasutaja toiminguid

Portaalis.
16.2. Hooandja ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet või Sisu, mida nad Portaalis

või selle kaudu edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad. Hooandja ei pea otsima
ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Hooandjal infoühiskonna
teenuse seadusest tulenev kohustus teavitada pädevaid järelevalveasutusi võimalikust
ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest ning identifitseerida neid Kasutajaid, kellele
ta osutab andmete talletamise teenust.

16.3. Kui Kasutaja rikub Lepingut, Kasutustingimusi, Portaalis kehtivaid häid tavasid või õigusakte,
või Toetuslepingut on Hooandjal õigus:

16.3.1. teavitada Kasutajat rikkumisest;
16.3.2. nõuda, et Kasutaja lõpetaks rikkumise ja viiks oma käitumise või Sisu kooskõlla Lepingu,

Kasutustingimuste, Portaalis kehtiva hea tava, Toetuslepingu või õigusaktidega;
16.3.3. piirata Kasutaja kasutusõiguseid Portaali või Teenuste kasutamiseks, sealhulgas blokeerida

Kasutajakonto;
16.3.4. tõkestada Kasutaja või tema nimel Portaali või Teenuseid kasutava füüsilise isiku arvuti IP-

aadressilt juurdepääs Portaalile, Teenustele või nende mis tahes osale;
16.3.5. keelduda mittevastava Sisu lisamisest, avaldamisest või muul moel vahendamisest Portaalis;



16.3.6.muuta või kustutada mittevastavat Sisu või selle osa niivõrd, kuivõrd see on vajalik Sisu
kooskõlla viimiseks Lepingu, Kasutustingimuste või õigusaktidega, v.a kui see oluliselt
moonutaks Sisu või muudaks selle arusaamatuks;

16.3.7.mittevastav Sisu Portaalist eemaldada, tõkestada sellele juurdepääs või see kustutada;
16.3.8. anda mõistlik täiendav tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks ja selle mittetäitmisel Leping

lõpetada;
16.3.9.Hooandja Tasu sissenõudmiseks avaldada Kasutaja andmed võlglaste nimekirjas Portaalis

ja/või avalikus muus võlglaste nimekirjas, anda Tasu sisse nõudmise kohustus üle võlgade
sissenõudmisteenuse pakkujale või muule kolmandale isikule, esitada võlanõue kohtu kaudu.

16.4. Kui Kasutaja korduvalt või muul moel oluliselt rikub Kasutustingimusi, on Hooandjal õigus:
16.4.1. keelata Kasutajal kogu Portaali või Teenuste kasutamine;
16.4.2. kustutada Kasutajakonto;
16.4.3. kustutada mittevastav Sisu jäädavalt;
16.4.4. lõpetada Kasutaja või tema nimel Portaali või Teenuseid kasutava füüsilise isiku arvuti IP-

aadressilt juurdepääs Portaalile või selle mis tahes osale;
16.4.5.Leping lõpetada ilma ette teatamata;
16.4.6. avaldada Kasutaja andmed ja andmed tema rikkumise kohta Portaalis ja mujal.
16.5. Hooandja võib õiguskaitsevahendite rakendamise lõpetada juhul, kui Hooandjale esitatakse

veenvad tõendid rikkumise puudumise kohta.
16.6. Hooandja võib rakendada ka muid Lepingus, Kasutustingimustes või õigusaktides ettenähtud

õiguskaitsevahendeid.
16.7. Kui Hooandja rakendab õiguskaitsevahendeid, siis selle tulemusena võib Kasutaja kaotada

juurdepääsu Portaalile, Teenustele, Sisule, oma Kasutajakonto andmetele või mis tahes muule
Portaali osale.

17. Hooandja vastutuse piirangud
17.1. Hooandja ei vastuta:
17.1.1. kui Kasutaja mobiilsideoperaator, internetiteenuse pakkuja või muud side- ja

telekommunikatsiooniettevõtjad ei võimalda Kasutajale ligipääsu Portaalile või Teenuse
kasutamist, samuti kui esinevad vead või kahjustused Kasutaja riistvaras, seadmetes või
nendes sisalduvas tarkvaras või kui Kasutaja on valinud Portaali või Teenuste kasutamiseks
sobimatud seadistused;

17.1.2.Toetuslepingu läbirääkimiste, sõlmimise ja täitmise eest, sealhulgas (kuid mitte ainult)
Projekti teostamise, Toetuse kasutamise, Auhindade kohaletoimetamise jm Toetuslepingu
tingimuste eest, samuti teostatud Projekti vastavuse eest Projekti kirjeldusele;

17.1.3.Kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest;
17.1.4.Kasutajakontoga seotud elektronpostiaadressi õigsuse ja toimimise eest ega selle eest, kui

Kasutaja ei jälgi sellele elektronpostiaadressile saabunud e-kirju või on loobunud selle
kasutamisest, sh kui Kasutajaga ei õnnestu saada ühendust Auhinna kättetoimetamiseks või
tema makstud Toetuse tagastamiseks; 

17.1.5.Kasutaja kasutajatunnuse ega parooli kadumise või volitamata kolmandate isikute kätte
sattumise ja selle tagajärgede eest, samuti kui Kasutaja ei ole Hooandjat teavitanud, et tema
esindajal ei ole enam õigust Kasutaja nimel Portaalis tegutseda või Teenuseid kasutada ning
nende olukordadega kaasnevate tagajärgede eest, sh sellega Kasutajale tekitatud kahju eest;

17.1.6.Kasutaja poolt Portaali lisatud, seal avaldatud või muul moel Portaali kaudu vahendatud Sisu
eest, sh Kasutajal vastavate esindusõiguste, lubade ja nõusolekute olemasolu eest, mis on
vajalikud Projekti avaldamiseks ja Sisu lisamiseks Portaali;

17.1.7. Portaalis või selle vahendusel toime pandud või kestva õigusrikkumise ega selle tagajärgede
eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud aktiivselt tarvitusele meetmeid
õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks. Kui Hooandja saab teada
Portaalis või selle vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, teeb ta kõik temalt
mõistlikult oodatava, et selline rikkumine lõpetada ja selle tagajärjed kõrvaldada;

17.1.8. kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Hooandja
kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas Portaalist õigustrikkuva Sisu või tõkestas
Kasutaja juurdepääsu Portaalile), kui see oli vajalik Hooandjale rikkumise kohta esitatud



kaebuse või Hooandjal tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et Sisu või
Kasutaja käitumine on vastuolus Lepingu, Kasutustingimuste, Portaalis kehtiva hea tava või
õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Hooandja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus
oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega;

17.1.9.Teenuste, Portaali või selle mis tahes osa mittetoimivuse ega muude rikkumiste eest, mis on
tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks loetakse mis tahes ettenägematut
sündmust, mis ei olene Hooandjast ega Kasutajast või mille üle neil puudub kontroll, sh
tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, välgutabamus, sõda, võimu- ja valitsusorganite
otsused, internetiühenduse katkemine ja muud tehnilised tõrked sideteenustes, küberrünnakud
jne.

17.1.10. muudel Lepingus, Kasutustingimustes või õigusaktides toodud juhtudel.

18. Lõppsätted
18.1. Portaali ja Teenuste kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Hooandja vahel

kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
18.2. Kui Kasutaja ja Hooandja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel,

lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust
Kasutaja puhul Harju Maakohtus.

18.3. Kasutajal on igal ajal õigus Leping lõpetada, kui Kasutustingimustes ei ole ette nähtud teisiti.
Füüsilisest isikust Kasutajal on tarbijana õigus 14 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest
sellest taganeda.



Andmekaitse ja kasutaja andmete kustutamise põhimõtted 

1. Üldine
1.1. Hooandja on Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja.
1.2. Hooandja töötleb Kasutaja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse,

elektroonilise side seaduse ja muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist.
1.3. Andmekaitse põhimõtetes suure algustähega tähistatud mõisteid kasutatakse samas tähenduses

nagu Kasutustingimustes.

2. Andmete liigid
2.1. Hooandja saab Kasutaja kohta järgmisi andmeid:
2.1.1. isikuandmed – andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta mis tahes vormis,

(näiteks nimi, telefon ja elektronpostiaadress);
2.1.2. liiklusandmed – muud andmed selle kohta, kuidas Kasutaja Portaali ja Teenuseid kasutab,

(näiteks Kasutaja kasutatava operatsioonisüsteemi versioon, veebilehitseja tüüp, veebilehe
külastuse kuupäev ja kellaaeg, teostatud päringu tüüp ja ajahetk jne);

2.1.3. suhtlusandmed – andmed Kasutaja ja Hooandja või Kasutajate omavahelise suhtluse kohta,
(näiteks saadetud kirja või teate sisu);

2.1.4. eelistusandmed – andmed Kasutaja eelistuste kohta Portaali kasutamisel (näiteks Kasutaja
keele-eelistus);

2.1.5. tehinguandmed – andmed selle kohta, milliseid Teenuseid ja mis mahus Kasutaja ostab
(näiteks milliseid Projekte on Kasutaja avaldanud ja millistele Projektidele Toetust maksnud);

2.1.6. arveldusandmed – andmed Kasutaja poolt makstud või maksmisele kuuluvate tasude ja
Toetuste kohta, Kasutaja arveldusarve number ja pank.

3. Andmete kogumine ja säilitamine
3.1. Hooandja saab Kasutaja kohta andmeid kahel moel:
3.1.1. Kasutaja edastab vastavad andmed Hooandjale, näiteks sisestab oma elektronpostiaadressi;
3.1.2. Hooandja kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Portaalis ja Teenuste

kasutamise kohta, näiteks millist veebilehte Kasutaja külastas ja millist seadet Kasutaja selleks
kasutas.

3.2. Hooandja säilitab Kasutaja kohta andmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kuid
teeb neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. 

3.3. Kasutaja andmeid säilitab Hooandja nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik eesmärkide
saavutamiseks, milleks Hooandjal on õigus andmeid töödelda. Kui Kasutaja või Hooandja
lõpetab Lepingu, siis suletakse ligipääs Kasutajakontoga seotud andmetele. Kui Hooandjal on
õigus andmeid töödelda, siis säilitab Hooandja Kasutaja kohta saadud andmeid järgmiselt:

3.3.1. isikuandmeid säilitab Hooandja 10 aastat alates nende kogumisest;
3.3.2. sessioonipõhiste küpsiste kogutud liiklus- ja eelistusandmeid säilitab Hooandja ainult vastava

sessiooni jooksul;
3.3.3. püsivate küpsiste kogutud liiklus- ja eelistusandmeid säilitab Hooandja vastavalt Google

Analytics tingimustele (vt punkt Küpsised);
3.3.4. arveldusandmeid säilitab Hooandja seitse aastat alates nende kogumise majandusaasta

lõppemisest;
3.3.5. tehingu- ja suhtlusandmeid säilitab Hooandja 10 aastat alates nende kogumisest.
3.3.6. Hooandjal on õigus kasutada ühe Teenuse jaoks kogutud andmeid ka teises Teenuses, kui

Kasutaja on andnud vastava Teenuse Kasutustingimuste kohta nõusoleku.

4. Andmete töötlemise eesmärgid
4.1. Hooandja töötleb Kasutaja kohta saadud andmeid järgmistel eesmärkidel:
4.1.1. Kasutaja tuvastamiseks;
4.1.2. Teenuste osutamiseks vastavalt Lepingule;
4.1.3. Kasutajale Hooandja uudiskirja saatmiseks, kui Kasutaja on liitunud uudiskirja saamise

teenusega;



4.1.4. Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Hooandjale vastava päringu;
4.1.5. Portaali külastatavuse ja Teenuste kasutamise statistika kogumiseks ja analüüsimiseks;
4.1.6. oma Lepingust või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste kaitsmiseks;
4.1.7. muudel eesmärkidel, millest teavitatakse Kasutajat vastava eraldiseisva nõusoleku küsimisel.

5. Andmete edastamine
5.1. Hooandja ei edasta Kasutaja kohta saadud andmeid kolmandatele isikutele ilma Kasutaja

nõusolekuta, välja arvatud Lepingus, Kasutustingimustes või õigusaktides sätestatud alustel. 
5.2. Hooandja võib edastada Kasutaja kohta saadud andmeid järgmistele isikutele:
5.2.1. kui Toetuslepingud jõustuvad, saadab Hooandja Avaldajale kõigi Toetajate ees- ja

perekonnanime  või vastava juriidilise isiku nime, elektronpostiaadressi ning nende makstud
Toetuse summa;

5.2.2. Toetaja nime avalikkusele Portaalis Projekti leheküljel, v.a kui Toetaja on soovinud jääda
anonüümseks.

5.2.3. Avaldaja ees- ja perekonnanime või vastava juriidilise isiku nime ning elektronpostiaadressi
Toetajale, kui Toetaja soovib esitada päringuid Toetuse kasutamise kohta või soovib Toetust
tagasi nõuda;

5.2.4. volitatud töötlejatele ehk isikutele, kes töötlevad Kasutaja andmeid Hooandja nimel ja
volitusel Teenuste osutamise eesmärgil;

5.2.5. järelvalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel;
5.2.6. Hooandja õigusnõustajatele, audiitoritele ja raamatupidajatele, kui see on vajalik nende

kohustuste täitmiseks Hooandja ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid
konfidentsiaalsena;

5.2.7. muudele kolmandatele isikutele anonümiseeritud kujul, nii et nende alusel ei ole võimalik
ühegi Kasutaja isikut tuvastada

5.3. Hooandja ei edasta Avaldajatele Toetajate panga- ega arveldusandmeid.
5.4. Kui Toetaja ei ole andnud nõusolekut kasutada punktis kui Toetuslepingud jõustuvad,

saadab Hooandja Avaldajale kõigi Toetajate ees- ja perekonnanime  või vastava
juriidilise isiku nime, elektronpostiaadressi ning nende makstud Toetuse summa
nimetatud andmeid ka muuks otstarbeks, siis on Avaldajal õigus kasutada neid ainult: (1)
Auhinna kättetoimetamise korraldamiseks; (2) Auhinna kohandamiseks vastavalt Toetaja
isikuomadustele, soovidele või muudele tingimustele, nii et Toetajal oleks võimalik see vastu
võtta ja seda kasutada (näiteks sobiv suurus t-särgi puhul, kellaaja kokkuleppimine õhtusöögi
korraldamiseks või portreefotode tegemiseks jne).

6. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
6.1. Kasutaja peab andma Lepingu sõlmimisel Hooandjale nõusoleku oma andmete töötlemiseks

käesolevates andmekaitse põhimõtetes toodud tingimustel ja mahus. Kasutajal on õigus oma
nõusolek igal ajal tagasi võtta, v.a tagasiulatuvalt.

6.2. Kui Kasutaja ei anna andmete töötlemiseks nõusolekut, annab selle üksnes osaliselt või võtab
selle tagasi, siis võib Hooandja keelduda Kasutajale Teenuste osutamisest ulatuses, milles see
on Kasutaja nõusoleku puudumise tõttu võimatu. 

7. Kasutaja õigused ja andmete kustutamine
7.1. Kasutajal on õigus:
7.1.1. saada Hooandjalt enda kohta käivaid isikuandmeid;
7.1.2. nõuda Hooandjalt ebaõigete isikuandmete parandamist.
7.1.3. nõuda Hooandjalt kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, isikuandmete 

      töötlemise lõpetamist ning isikuandmetele neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist.  
      Seadusega ettenähtud alustel isikuandmete kustutamiseks tuleb Kasutajal saata vastav palve

info@hooandja.ee;
7.1.4. pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud

teistsugust vaidlustamise korda.
7.1.5. Kui Kasutaja on rakendanud Hooandja suhtes punktis nõuda Hooandjalt isikuandmete



nõude esitamisega ühtlasi esitanud Lepingu ühepoolse lõpetamise avalduse. Sellisel juhul on
Hooandjal õigus lõpetada Kasutajale vastavate Teenuste osutamine.

8. Küpsised
8.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse Kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida

Kasutaja külastab. Hooandja kasutab järgmisi küpsiseid:
8.1.1. Google Analytics - Küpsiseid kasutatakse informatsiooni salvestamiseks selle kohta, kuidas

Kasutajad Portaali kasutavad, näiteks mis kell Portaali veebilehe külastus toimus, kas külastaja
on olnud sellel Portaali veebilehel ka varem ja milliselt veebilehelt ta Portaali veebilehele
saabus. Need küpsised ei kogu informatsiooni, mis võimaldab Kasutajat tuvastada, mistõttu
nende paigaldamiseks ei küsi Hooandja Kasutajalt eraldi nõusolekut. Nende küpsiste
eesmärgiks on analüüsida Portaali kasulikkust Kasutajatele. Täpsemaks informatsiooniks
Google Analytics küpsiste kohta palume tutvuda Google Analytics andmekaitse põhimõtetega
aadressil http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

9. Kolmandad isikud
9.1. Hooandja pakub Kasutajatele Portaali sisselogimiseks ja Kasutaja tuvastamiseks Facebook’i

rakendust. Hooandja ei postita Kasutaja nimel Facebook’i kasutajakontole teateid. Täpsemaks
informatsiooniks andmete kasutamise kohta Facebook’i rakendusest palume tutvuda
Facebook’i andmekaitse põhimõtetega aadressil https://www.facebook.com/about/privacy.

9.2. Hooandja kasutab MailChimp rakendust teadete ja uudiskirja tellimiseks,
kohaletoimetamiseks ning tellijate arvu kohta statistilise informatsiooni kogumiseks ja
analüüsiks. Täpsemaks informatsiooniks andmete kasutamise kohta palume tutvuda
MailChimp andmekaitse põhimõtetega aadressil http://mailchimp.com/legal/privacy/.

9.3. Hooandja kasutab Kasutaja liiklusandmete analüüsimiseks Google Analytics rakendust.
Täpsemaks informatsiooniks andmete kasutamise kohta palume tutvuda Google Analytics
andmekaitse põhimõtetega aadressil http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

10. Lingid
10.1. Hooandja ja Kasutajad võivad avaldada Portaalis linke kolmandate isikute veebilehtedele.

Hooandja ei saa tagada Kasutaja andmete kaitset kolmandale isikule kuuluval ja kolmanda
isiku hallataval veebilehel.

10.2. Kolmandate isikute veebilehtedel võivad kehtida Kasutustingimustest erinevad andmete
kogumise, edastamise ja töötlemise alased põhimõtted, mille rakendamist Hooandja ei saa
kontrollida. Hooandja ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede sisu ja toimingute ega nende
suhtes kehtivate tavade, reeglite ega põhimõtete eest.

10.3. Kasutaja on kohustatud ise tutvuma kolmandate isikute veebilehtedel kehtivate tavade, reeglite
ja põhimõtetega.

töötlemise lõpetamist, isikuandmetele neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist
ning kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist; nimetatud õigust ja ilma selliste
andmeteta ei ole võimalik Kasutajale Teenuseid osutada, siis loetakse, et Kasutaja on selle

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html



