„ESTFEED“ PLATVORMI KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED
Käesolevad üldtingimused reguleerivad „Estfeed“ andmevahetusplatvormi kasutamist. Estfeed on
loodud selleks, et platvormiga liidestatud rakendused ja andmeallikad saaksid turvaliselt ja kontrollitult
vahetada energeetika valdkonna andmeid. Estfeedi eesmärk on aidata organisatsioonidel ning
eraisikutel korraldada oma energiatarbimist tõhusamalt. Käesolevad üldtingimused on siduvad kõigile
Platvormiga liidestatud või liidestatavate infosüsteemide omanikele.
1.

MÕISTED

Käesolevates tingimustes kasutatakse järgmisi suure algustähega mõisteid järgmistes tähendustes:
Elering

tähendab Elering AS-i (registrikood: 11022625, registreeritud aadress:
Kadaka tee 42, Tallinn 12915).

Klient

tähendab isikut, kes on sõlminud Eleringiga SA Lepingu või VA Lepingu.

Kliendileping

tähendab lepingut Eleringi ja Kliendi vahel, milleks võib olla kas
Sissetulevate Andmete Leping (SA Leping) või Väljaminevate Andmete
Leping (VA Leping); ühe Kliendiga võib olla korraga sõlmitud nii SA Leping
kui VA Leping.

Sissetulevate Andmete
Leping ehk SA Leping

tähendab lepingut, mille alusel Klient edastab Platvormile Andmeid; SA
Leping on üks Kliendilepingu alaliik.

Väljaminevate
Andmete Leping ehk
VA Leping

tähendab lepingut, mille alusel Klient saab ligipääsu Platvormile ja
Andmetele; VA Leping on üks Kliendilepingu alaliik.

Platvorm

tähendab Eleringi omandis olevat andmevahetusplatvormi „Estfeed“; viide
Platvormile tähendab ühtlasi viidet Platvormi kõigile alamsüsteemidele ja
Rakendustele, kui kontekstist ei tulene teisiti.

Platvormi Tehniline
Dokumentatsioon

tähendab dokumentide kogumit, kus on kirjeldatud Platvormi tehnilised
omadused, nõuded Platvormiga liituvatele Klientidele, turvanõuded,
andmevahetuse protokollid ja muud tehnilised nõuded Platvormi
kasutajatele; Platvormi Tehniline Dokumentatsioon on osa käesolevatest
Tingimustest ning on Klientidele siduv; Platvormi Tehnilise
Dokumentatsiooni kehtiv redaktsioon on kättesaadav aadressil https://elering.ee/arendajale.

Andmed

tähendab mis tahes andmeid, mida Platvorm vahendab (sealhulgas
näiteks elektri- või soojustarbimise andmeid).

Arendustööd

tähendab mis tahes arendustöid, mis viiakse läbi Platvormi, Rakenduse
või Andmete allika infosüsteemi suhtes seoses Platvormi kasutamisega.

Rakendus

tähendab Eleringile või Kliendile kuuluvat infotehnoloogilist rakendust,
mille toimimiseks on vajalik selle liidestamine Platvormiga.

Tingimused

tähendab käesolevaid Platvormi kasutamise üldtingimusi koos kõikide
lisade ja muudatusega, k.a selliste lisade ja muudatustega, mis
kehtestatakse pärast Kliendilepingu sõlmimist (k.a Eleringi poolt
ühepoolselt), sealhulgas ka Platvormi Tehnilist Dokumentatsiooni.

X-tee

tähendab Eesti Vabariigi infosüsteemide andmevahetuskihti X-tee.
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X-tee määrus

2.

tähendab Vabariigi Valitsuse 23.09.2016 määrust nr 105 „Infosüsteemide
andmevahetuskiht“ (asjakohasel ajal kehtivas redaktsioonis) või mis
tahes õigusakti, mis asendab või täiendab X-tee määrust.

ÜLDOSA

2.1.
Tingimuste kohustuslikkus. Iga Klient on kohustatud täitma käesolevaid Tingimusi, sh
Platvormi Tehnilist Dokumentatsiooni. Tingimuste kohustuslikkus ei sõltu mis tahes kirjaliku lepingu
sõlmimisest Eleringi ja Kliendi vahel (sh AS Lepingu või AV Lepingu sõlmimisest). Tingimused on
siduvad kõigile isikutele, kes kasutavad Platvormi mis tahes viisil või omavad mis tahes põhjusel
ligipääsu Platvormile või Andmetele – Platvormi kasutamisel nõustub kasutaja käesolevate
Tingimustega.
2.2.
Platvorm kui vabatahtlik ja tasuta teenus. Elering arendab ja haldab Platvormi vabatahtlikult
ja tasuta. Sellest tulenevalt peavad Kliendid arvestama, et Platvormi teenus(t)e jätkumine,
kättesaadavus, ulatus ja kvaliteet ei ole garanteeritud ning võivad igal hetkel muutuda, ning et Eleringi
võimalused Platvormi haldamiseks ja edasiarendamiseks on piiratud. Kliendid, kes kasutavad Platvormi
oma äritegevuses, teevad seda rangelt omal riisikol ja vastutusel.
3.

ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

3.1.
Sissetulevate Andmete Leping. Klient, kes soovib edastada Platvormile Andmeid, sõlmib
Eleringiga Sissetulevate Andmete Lepingu (SA Leping), mille vorm on toodud Tingimuste lisas 1
(Sissetulevate Andmete Lepingu vorm). Eleringil ei ole kohustust sõlmida SA Lepinguid või Andmeid
vastu võtta ning Elering võib oma äranägemisel keelduda SA Lepingu sõlmimisest või täitmisest näiteks
olukorras, kus sellise lepingu sõlmimine või täitmine oleks vastuolus Platvormi eesmärkidega,
õigusaktidega või Platvormi tehniliste nõuetega. Elering sõlmib SA Lepingu omal algatusel või Kliendi
ettepanekul.
3.2.
Andmete edastamine Eleringile ja Andmete kasutamine. SA Lepingu sõlmimisega kohustub
Klient edastama Eleringile Andmeid ning Elering kohustub kasutama Andmeid kooskõlas Tingimustega.
Andmete koosseis, edastamise või uuendamise sagedus ja muud asjakohased küsimused lepitakse
kokku SA Lepingus. Eleringil on õigus töödelda ja edastada SA Lepingu alusel saadud Andmeid kõigile
Rakenduste omanikele (või Rakenduste sihtgruppi kuuluvatele Andmete lõpptarbijatele läbi
Rakenduste), kui vastavas SA Lepingus ei ole sätestatud teisiti. See õigus on tähtajatu ning see laieneb
ka sellistele Rakendustele, mida ei olnud vastava SA Lepingu sõlmimise ajal veel olemas või mida on
võrreldes SA Lepingu sõlmimise ajaga edasi arendatud või muudetud. Lisaks eeltoodule on Eleringil
õigus teha Andmed kättesaadavaks X-tee haldajale ulatuses, milles see on nõutav või vältimatu
Platvormi või Rakenduse toimimiseks X-tee koosseisus.
3.3.
Andmete edastamine tasuta. Klient edastab Andmed tasuta ning kannab kõik Andmete
kogumisega ja edastamisega kaasnevad kulud (mh ka Arenduskulud vastavalt punktile 6.6).
3.4.
Andmete formaat ja edastamise tehniline korraldus. Andmed edastatakse Eleringile
standardses formaadis, mille kehtestab Elering. Andmete edastamine võib toimuda jooksvalt või
vastavalt Platvormi poolt või Platvormi kaudu edastatavatele päringutele. Andmete allikaks oleva
Kliendi infosüsteemi(de) liidestamine Platvormiga ning Andmete edastamine ning vastuvõtmine toimub
kooskõlas Platvormi Tehnilise Dokumentatsiooniga.
3.5.
Kliendi kinnitused Eleringile edastatavate Andmete kohta. Klient kinnitab ja kohustub
tagama, et Eleringile edastatavad Andmed on õiged ja täielikud ning et Andmete edastamine Eleringile
ja kasutamine kooskõlas Tingimustega on õiguspärane ega riku ühegi isiku mis tahes õigust. Eleringil
on õigus eeldada, et Andmed on õiged ja täielikud ning Elering ei ole kohustatud Andmete õigsuses ja
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täielikkuses veenduma ega ka Andmetega tutvuma. Eleringil on õigus eeldada, et Kliendil on õigus
Andmeid töödelda ja edastada.
3.6.
Andmete kasutamine Kliendi poolt. Klient, kes saab Platvormi kaudu Andmeid, kohustub
tagama, et neid Andmeid kasutatakse üksnes Rakendus(t)e opereerimiseks ning et Andmeid ei tehta
kättesaadavaks mis tahes isikule, kes ei kuulu vastava Rakenduse sihtgruppi, ega kasutata mis tahes
muul eesmärgil.
3.7.
Andmete kasutamise ja andmevahetuse õiguspärasus. Klient kohustub tagama, et: (i) tal
on õigus temale kättesaadavaks tehtud Andmeid kasutada, edastada, vastu võtta või muul moel
töödelda, (ii) Andmeid saab kasutada Tingimustes toodud eesmärkideks ning (iii) kogu andmevahetus,
milles Klient osaleb, toimub kooskõlas kehtiva õiguse ja muude kohalduvate tingimustega ning ei
kahjusta ühegi isiku õigusi. Eleringi nõudmisel esitab Klient Eleringile viivitamata Andmete kasutamise
õigust tõendavad dokumendid. Klient väldib mis tahes tegevusi, mis võivad Eleringi jaoks kaasa tuua
Andmete töötlemisega seotud kohustuste rikkumise või muude kohustuste rikkumise.
4.

RAKENDUSTE LIITUMINE PLATVORMIGA

4.1.
Liitumistaotlus. Isik, kes arendab või soovib arendada Rakendust, mis kasutab Platvormi
kaudu kättesaadavaid Andmeid, esitab Eleringile liitumistaotluse vormil, mis on kättesaadav aadressil
https://elering.ee/tarkvorguplatvormiga-liitumine. Eleringil on õigus nõuda taotlejalt Rakenduse
sobivuse hindamiseks täiendavat informatsiooni ja dokumente kogu liitumisprotsessi vältel ning ka
pärast liitumist.
4.2.
Liitumise protsess. Liitumistaotluse saamisel teostab Elering taotluse esialgse analüüsi ning
veendub, et Rakendus vastab esmasel hinnangul Platvormi eesmärkidele, on tehniliselt teostatav ning
pakub lõppkasutajatele piisavat lisandväärtust. Liitumistaotluse esmase analüüsi tulemusel annab
Elering taotlejale mõistliku aja jooksul teada, kas Elering on nõus alustama tööd Rakenduse
liidestamiseks Platvormiga ning positiivse vastuse korral teeb taotlejale ettepaneku sõlmida VA Leping.
4.3.
Väljaminevate Andmete Leping. Väljaminevate Andmete Leping (VA Leping) sõlmitakse
vormis, mis on toodud Tingimuste lisas 2 (Väljaminevate Andmete Lepingu vorm). Eleringil ei ole
kohustust sõlmida VA Lepinguid ning Elering võib oma äranägemisel keelduda VA Lepingu sõlmimisest
näiteks olukorras, kus sellise lepingu sõlmimine või täitmine oleks vastuolus Platvormi eesmärkidega,
õigusaktidega või Platvormi tehniliste nõuetega. VA Lepingu sõlmimisega loetakse liitumise protsess
lõppenuks ning algab Rakenduse Platvormiga liidestamise protsess.
4.4.
Liidestamise protsess. VA Lepingu sõlmimise järgselt teeb Elering Kliendiga koostööd, et
saavutada Rakenduse liidestamine Platvormiga. Klient kohustub tagama, et Rakendus vastab täielikult
Platvormi Tehnilises Dokumentatsioonis toodud nõuetele. Liidestamise protsessi lõpptulemusena
muutub Rakendus aktviivseks ning lõppkasutajatele mõeldud Rakenduste puhul avaldatakse see
Platvormil ning tehakse lõppkasutajatele kättesaadavaks. Eleringil on õigus liidestamise protsess igal
ajal katkestada, kui Elering leiab oma mõistlikul äranägemisel, et Rakendus ei vasta punktis 4.2 toodud
kriteeriumitele või seda ei ole muul põhjusel võimalik või otstarbekas Platvormiga liidestada.
Liidestamise protsessi edukal lõpuleviimisel tagab Elering Kliendile juurdepääsu Platvormile viisil, mis
võimaldab kasutada, vahendada ja töödelda Rakenduse toimimiseks vajalikke Andmeid.
4.5.
Andmete kasutamine. Klient, kelle Rakendus liidestatakse Platvormiga, teadvustab, et ta
vastutab Andmete töötlemise eest kooskõlas punktides 3.6 ja 3.7 sätestatuga. Lisaks kohustub selline
Klient tagama, et kui Andmed sisaldavad isikuandmeid, siis isikuandmete töötlemine Kliendi ja tema
poolt volitatud isikute poolt vastab õigusaktide sätestatud nõuetele, ning teadvustab, et Klient vastutab
sellise töötlemise eest ka siis, kui ta on selle edasi volitanud.
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4.6.
Andmete allikate liidestamine. Andmete allikate (s.t vastavate andmebaaside või muude
andmete edastamiseks mõeldud süsteemide) liidestamine Platvormiga toimub pärast SA Lepingu
sõlmimist ning see toimub analoogselt Rakenduste liidestamisega.
5.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1.
Teavitamiskohustus. Klient on kohustatud informeerima Eleringi, kui tema poolt Platvormi
kaudu töödeldavad (sh Platvormi kaudu edastatavad, vastu võetavad või muul moel kasutatavad)
Andmed on isikuandmed ning teatama sellisel juhul, kes on isikuandmete vastutav töötleja. Vastasel
juhul on Eleringil õigus eeldada, et tegemist ei ole isikuandmetega.
5.2.
Isikuandmete töötlemise õiguspärasus. Isikuandmeid töötlev Klient kinnitab käesolevaga, et
tema on täitnud ja täidab kõiki õigusaktidest tulenevaid nõudeid isikuandmete töötlemiseks ja
edastamiseks, sh isikuandmete kaitse üldmääruses (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus
2016/679) ja isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid. Lisaks kinnitab Klient, et tal on
andmesubjekti kehtiv nõusolek või muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks ja Platvormi kaudu
edastamiseks. Klient, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana, kinnitab, et tal on õigus anda
punktis 5.3 nimetatud volitus. Klient, kes töötleb isikuandmeid volitatud töötlejana, kinnitab, et tal on
olemas vastutava töötleja volitus isikuandmete töötlemiseks. Eleringil on õigus ette näha minimaalsed
nõuded käesolevas punktis sätestatud kohustuste täitmiseks.
5.3.
Eleringi volitamine isikuandmete töötlemiseks. Klient, kes on Platvormi kaudu töödeldavate
Andmete osas isikuandmete vastutav töötleja, annab Tingimustega nõustumisega Eleringile volituse
isikuandmete töötlemiseks lisas 3 (Isikuandmete volitatud töötlemise kord) sätestatud tingimustel. Kui
see on vajalik tulenevalt töödeldavate isikuandmete eripärast, töötlemise viisist või muust asjaolust,
lepivad Elering ning Klient (või Kliendid omavahel, kui olukord seda nõuab) isikuandmete töötlemiseks
volitamise teistsugustes tingimustes eraldi kokku.
5.4.
Klientide-vaheline volitus isikuandmete töötlemiseks. Kui Klient, kes on Platvormi kaudu
töödeldavate Andmete osas isikuandmete vastutav töötleja, ning Klient, kes töötleb isikuandmeid
vastava Kliendi nimel, ei lepi kokku teisiti, kohaldatakse punktis 5.3 sätestatut vastavalt ka Klientidevahelises suhtes (sh Isikuandmete volitatud töötlemise korda, kusjuures Kliendi suhtes, kes töötleb
isikuandmeid vastutava töötleja nimel, kohaldatakse Eleringi kohta sätestatut).
5.5.
Vastutus isikuandmete töötlemisel. Juhul, kui Klient rikub isikuandmete töötlemise reegleid
ning selle tagajärjel tekib Eleringil mis tahes vastutus, kohustub vastav Klient hüvitama Eleringile kõik
sellest tulenevad kulud ja kahju.
6.

JOOKSEV HALDUS, ARENDUSTÖÖD JA INTELLEKTUAALNE OMAND

6.1.
Kliendi infosüsteemi ja Rakenduse turvalisus ja häireteta töö. Klient tagab oma
infosüsteemi järjepidevuse, haldamise, arendamise ning turvalise ja häireteta töö ning monitoorib
infosüsteemi toimivust riskide hindamiseks ja haldamiseks ning intsidentide ennetamiseks ja
ärahoidmiseks. Klient rakendab selleks andmekaitse abinõusid ja asjakohaseid füüsilisi,
organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid. Lisaks rakendab Klient turvalisusega seotud riskide
maandamiseks andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ja käideldavuse tagamise meetmeid.
Rakenduse omanikul on lisaks oma muule infosüsteemile samad kohustused ka Rakenduse suhtes.
Eleringil on õigus ette näha minimaalsed nõuded käesolevas punktis sätestatud kohustuste täitmiseks.
6.2.
Lähteandmed. Elering tagab Klientidele ligipääsu tehnilistele lähteandmetele, mis on vajalikud
selleks, et korraldada Andmete kogumine, töötlemine või edastamine vajalikus ulatuses, eelkõige
Platvormi Tehnilise Dokumentatsiooni kaudu. Juhul, kui Eleringi poolt kättesaadavaks tehtud
lähteandmed on ebatäielikud, vastuolulised või ebapiisavad, on Kliendil kohustus Eleringi koheselt
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teavitada. Elering ei vastuta mis tahes kulude või kahjude eest, mis võivad kaasneda ebaõigete
lähteandmete edastamisega Kliendile.
6.3.
Eleringi osalemine Arendustöödes. Elering toetab Kliente seoses Arendustöödega, mis on
vajalikud: (i) Andmete allikate ja Rakenduste liidestamiseks Platvormiga, (ii) Andmete kogumiseks ja
edastamiseks ning (iii) Rakenduste tõhusaks toimimiseks. Muuhulgas võimaldab Elering ligipääsu
vajalikele testikeskkondadele ning pakub tehnilist tuge. Kliendid teadvustavad sellegipoolest, et Eleringi
ressursid on piiratud ning Elering ei võta kohustust pakkuda Arendustööde käigus tuge pidevalt või mis
tahes mahus. Kui Arendustööd eeldavad Eleringilt panust (näiteks Platvormi uute komponentide või
teenuste arendamist või olemasolevate muutmist olulisel määral), mis ületab Eleringi vastava osakonna
koosesisuliste töötajate ajaressurssi, on Eleringil õigus nõuda vastavalt Kliendilt mõistlikku tasu Eleringi
teostatavate Arendustööde eest, eeldusel, et Elering on Klienti sellest teavitanud enne vastavate tööde
tegemist.
6.4.
Teatud Arendustööde prioritiseerimine. Eleringil on õigus seada oma töötajatele
tööprioriteete ja kehtestada tööde tegemise järjekorra, lähtudes eelkõige Platvormi huvidest ning
vastavate komponentide olulisust Platvormi lõppkasutajatele.
6.5.
Muudatused ja täiendavad Arendustööd. Eleringil on igal ajal õigus nõuda, et Klient teeks
oma infosüsteemides (sh nii tarkvaras kui riistvaras) muudatusi või täiendavaid arendusi, mis on
vajalikud Platvormi tõhusaks toimimiseks, näiteks seoses Platvormi edasiarendustega või tehniliste või
õiguslike nõuete muutmisega, täiendavate turvameetmete kasutuselevõtuga või Platvormi Tehnilise
Dokumentatsiooni muutmisega. Samuti on Eleringil õigus igal ajal nõuda, et Klient teeks muudatusi või
täiendavaid arendusi Platvormi selliste komponentide suhtes, mis on vajalikud üksnes või peamiselt
selle Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Eleringil on õigus peatada Andmete vastuvõtmine või
edastamine või Rakenduste töö kuni Eleringi palutud muudatuste sisseviimiseni. Kui Klient teatab, et ei
soovi Eleringi palutud muudatusi teostada, on Eleringil õigus vastav SA Leping või VA Leping üles
öelda.
6.6.
Kulud. Kliendid kannavad ise kõiki kulusid, mis kaasnevad Platvormi kasutamisega, sh nende
poolt teostatavate Arendustööde kulusid. Ühelgi juhul ei ole Eleringil kohustust hüvitada Klientidele
nende poolt tehtud kulusid, seda ka juhul, kui Arendustööd muutuvad kasutuks või kasutuskõlbmatuks
seoses Platvormi edasiarendustega, tehniliste või õiguslike nõuete muutmisega või muudel põhjustel.
6.7.
Intellektuaalne omand Platvormile. Kõik õigused Platvormile kuuluvad Eleringile. See
hõlmab ka sellist intellektuaalset omandit, mis luuakse Platvormi Arendustööde käigus, isegi juhul, kui
vastavaid Arendustöid teostab Klient või Kliendi volitatud isik. Klient loovutab käesolevaga kõik
vastavad intellektuaalse omandi õigused tasuta Eleringile ning kinnitab, et temal on õigus vastavaid
õiguseid loovutada.
6.8.
Platvormi kasutamise litsents. SA Lepingu või VA Lepingu sõlmimisega annab Elering
vastavale Kliendile lihtlitsentsi Platvormi kasutamiseks vajaliku intellektuaalse omandi kasutamiseks.
Käesolevas punktis sätestatud lihtlitsents on antud tähtajatult, tasuta ja ilma geograafiliste piiranguteta,
kuid on antud üksnes: (i) Andmete edastamiseks Platvormile või Platvormi kaudu või (ii) Rakenduse
väljatöötamiseks, toimimiseks ja kättesaadavaks tegemiseks Rakenduse sihtgrupile. Käesolevas
punktis viidatud litsents lõpeb, kui lõpeb vastav SA Leping või VA Leping.
6.9.
Intellektuaalne omand Kliendi infosüsteemidele. Kõik õigused Rakendustele või
infosüsteemidele, mida Klient kasutab Andmete edastamiseks Platvormile või selle kaudu, kuuluvad
vastavale Kliendile.
6.10. Kliendi intellektuaalse omandi kasutamise litsents. SA Lepingu või VA Lepingu
sõlmimisega annab Klient Eleringile lihtlitsentsi Platvormi jaoks vajaliku intellektuaalse omandi
kasutamiseks. Käesolevas punktis sätestatud lihtlitsents on antud tähtajatult, tasuta ja ilma
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geograafiliste piiranguteta, kuid on antud üksnes: (i) Andmete vastuvõtmiseks, töötlemiseks ja
edastamiseks, (ii) Rakenduse või Andmete allika liidestamiseks Platvormiga või (iii) Platvormi
tööshoidmiseks või edasiarendamiseks ning uute Rakenduste arendamiseks ja liidestamiseks. SA
Lepingu või VA Lepingu lõppemisel jääb käesolevas punktis viidatud litsents kehtima ulatuses, milles
see on vajalik Platvormi tööshoidmiseks või edasiarendamiseks ning uute Rakenduste arendamiseks
ja liidestamiseks.
7.

JOOKSEV TUGI

7.1.
Klienditugi. Elering teeb Kliendile tasuta kättesaadavaks Platvormi klienditoe, mille
eesmärgiks on anda Kliendile võimalus teavitada Eleringi tõrgetest Platvormi töös ning anda Kliendile
informatsiooni Platvormi kasutamise kohta. Klienditoe tööaeg ja sidevahendite andmed tehakse
avalikult kättesaadavaks Platvormi kodulehel aadressil estfeed.ee. Elering teeb mõistlikke jõupingutusi
klienditoe kättesaadavuse tagamiseks, kuid ei vastuta mis tahes kahjude või kulude eest, mis võivad
kaasneda klienditoe kättesaamatusega. Elering ei osuta kliendituge Rakenduste lõppkasutajatele ning
vastavat kliendituge on kohustatud korraldama vastav Klient.
7.2.
Kliendipoolne informeerimise kohustus. Klient kohustub Eleringi viivitamatult teavitama
probleemidest ja asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada Eleringi, teist Klienti, X-teed või muud
X-tee liiget oma kohustuste täitmisel, sh turvaintsidendest ja nende vahetust ohust, turvaprobleemidest,
tõrgetest, Platvormi või Andmete kasutamise probleemidest, Rakenduse või selle vahendusel
pakutavate teenuste muutmisest või muutmise kavatsusest, Eleringile esitatud teabe muutmisest ja
muust sarnasest.
8.

X-TEE

8.1.
X-tee kasutamise erinevad variandid. Elering on X-tee liige. Allpool on kirjeldatud kolme
erinevat võimalikku varianti suhete korraldusest Eleringi, X-tee ja Kliendi vahel:
a) Punktis 8.2 kirjeldatakse olukorda, kus Klient on ise X-tee liige.
b) Punktis 8.3 kirjeldatakse olukorda, kus Klient ei ole X-tee liige, kuid Kliendi infosüsteem
registreeritakse X-tees Platvormi alamsüsteemina.
c) Punktis 8.4 kirjeldatakse olukorda, kus Klient ei ole X-tee liige, tema infosüsteemi ei
registreerita X-tees Platvormi alamsüsteemina, kuid Klient saab sellegipoolest Platvormi
kaudu Andmeid.
8.2.
Klient on X-tee liige. Kui Klient on X-tee liige, kohalduvad käesolevad Tingimused ja Platvormi
Tehniline Dokumentatsioon üksnes sellises ulatuses, milles vastav küsimus ei ole juba reguleeritud Xtee määrusega.
8.3.
Kliendi infosüsteem on Platvormi alamsüsteem. Kui selleks on olemas objektiivne vajadus
ning kui see on Eleringi hinnangul vajalik Platvormi arenguks ja selle eesmärkide saavutamiseks, võib
Elering lubada Kliendi infosüsteemi (nt Rakenduse või Andmete allikaks oleva andmebaasi)
registreerimist Platvormi alamsüsteemina X-tee määruse tähenduses. Sellisel juhul jääb vastav Klient
täielikult vastutavaks oma infosüsteemi toimimise eest X-tee koosseisus ning teeb Eleringiga igakülgset
koostööd X-teega liidestamisega kaasnevate kohustuste täitmiseks.
8.4.
Klient ei ole X-tee liige ja tema infosüsteem ei ole Platvormi alamsüsteem. Kui Klient ei
ole X-tee liige ja tema infosüsteem ei ole registreeritud Platvormi alamsüsteemina, liidestatakse Kliendi
infosüsteem Platvormiga kooskõlas Platvormi Tehnilise Dokumentatsiooniga. Sellisel juhul asub Kliendi
infosüsteem X-teest väljaspool.
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8.5.
Andmeteenuse vahendamine X-tee määruse tähenduses. Ülal punktides 8.3 ning 8.4
toodud juhtudel on Elering Kliendi suhtes „andmeteenuse vahendajaks“ X-tee määruse tähenduses.
See tähendab, et Elering võimaldab X-tee liikmeks mitteolevale Kliendile ligipääsu Platvormi teenustele.
Sellisele ligipääsule kohalduvad lisareeglid. Klient, kellele Elering sellist ligipääsu võimaldab, kohustub
järgima X-tee andmeteenuse vahendamise korda, mis on toodud Tingimuste lisas 4 (X-tee
andmeteenuse vahendamise kord). Arvestades, et selline andmeteenuse vahendamine toimub Kliendi
huvides, nõustub Klient, kellele andmeteenust vahendatakse, vastutama kõigi X-tee andmeteenuse
vahendamisega lisanduvate Eleringi kohustuste eest, välja arvatud juhul, kui Elering rikub kohustusi
teadlikult ja tahtlikult. Kui Eleringil tekib mis tahes vastutus seoses andmeteenuse vahendamisega,
hüvitab Klient, kellele teenust vahendati, kõik sellest tulenevad kulud ja kahjud. Elering tegutseb X-tee
andmeteenuse vahendajana kuni 31.12.2020 ning kui selleks ajaks ei ole Klient ise X-tee liige, katkeb
viidatud kuupäeval Kliendi ligipääs X-tee kaudu osutatavatele Platvormi teenustele. See ei mõjuta
ülejäänud kokkulepete kehtivust Kliendi ja Eleringi vahel. Elering võib ülalviidatud tähtaega ühepoolselt
pikendada.
8.6.
Info edastamine X-teele. Klient teadvustab, et Eleringil on kohustus teatud juhtudel edastada
Platvormi toimimiseks vajalikke andmeid X-tee haldajale (Riigi Infosüsteemi Amet). Muuhulgas on
Elering kohustatud registreerima X-teel kõik X-tee kaudu osutatavad Platvormi teenused koos teenuse
kirjeldusega ja teenuse osutamise põhimõtetega. Klient annab Eleringile nõusoleku selliste andmete
esitamiseks X-tee haldajale, mis on vajalikud tulenevalt Platvormi alamsüsteemi või Kliendi
infosüsteemi liidestamisest X-teega ning X-tee kasutamisega kaasnevate nõuete täitmisega. Klient on
kohustatud tegema Eleringiga koostööd vajalikul määral, et tagada X-tee nõuete täitmine, mh tegema
vajadusel täiendavaid Arendustöid, valmistama ette dokumente, rakendama vajalikke turvameetmeid
jne.
8.7.
Volitatud kasutajad. Klient, kes osaleb X-tee kaudu toimuvas andmevahetuses, edastab
Eleringile isikute nimekirja, kellel on ligipääs Platvormiga liidestatud infosüsteemile (volitatud
kasutajad); nimekiri edastatakse lisas 5 (Volitatud kasutajad) toodud vormil, kus täpsustatakse ühtlasi
volitatud kasutajate lisamise ja muutmise ning nende kasutusõiguste haldamise kord ning muud vormil
toodud andmed. Klient tagab, et juurdepääs Platvormiga liidestatud infosüsteemile, sh Andmetele,
võimaldatakse ainult vastavasse nimekirja kantud volitatud kasutajatele ning ainult kooskõlas Platvormi
Tehnilises Dokumentatsioonis toodud turvanõuetega (sh autentimise ja autoriseerimise osas).
8.8.
Rakenduse kasutajate autentimine. Klient, kelle Rakendus võimaldab ligipääsu X-tee
kaudu või muul viisil saadud isikuandmetele või muudele Andmetele, mis ei ole avalik teave, tagab, et
ligipääsu saamiseks toimub kasutajate autentimine ja autoriseerimine autentimise ja autoriseerimise
digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi (ID-kaart, Mobiili-ID, Smart-ID, pangalink või võrreldava
turvalisusega lahendus) abil. Pooled võivad leppida kokku ka autentimises ja autoriseerimises
kolmanda osapoole kaudu.
8.9.
Kulud. Platvormi X-teega liidestastamise, arendamise ja haldamise kulusid kannab Elering,
arvestades punktis 6.3 toodud erisusi. Kui Rakendusega kaasnevad kasutaja autentimise kulud, mille
osas tekib Eleringil tasumiskohustus X-tee haldaja suhtes, on Eleringil õigus nõuda vastavate kulude
hüvitamist vastavalt Kliendilt.
9.

LEPINGUTE TÄHTAJAD JA LÕPPEMINE

9.1.
Tähtajad. Kui SA või VA Lepingus (edaspidi kumbki Kliendileping) ei ole kokku lepitud teisiti,
on iga Kliendileping sõlmitud tähtaegsena ja kehtib 5 aastat.
9.2.
Perioodiline pikendamine. Kliendileping pikeneb automaatselt järgnevaks 5 aastaks samadel
tingimustel juhul, kui kumbki pool ei ole vähemalt 3 kuud enne lepingu lõppemise tähtaega teatanud
teisele poolele, et ta ei soovi lepingut pikendada.
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9.3.
Korraline ülesütlemine. Kummalgi lepingupoolel on õigus Kliendileping korraliselt üles öelda,
teatades sellest teisele poolele vähemalt 6 kuud ette.
9.4.
Erakorraline ülesütlemine Eleringi poolt. Eleringil on õigus Kliendileping erakorraliselt üles
öelda või ajutiselt keelduda Kliendilepingu täitmisest, teatades sellest Kliendile, kusjuures erakorralise
ülesütlemise puhul puudub Eleringil kohustus järgida mis tahes etteteatamistähtaega, juhul kui:
9.4.1.

Klient rikub Kliendilepingut, sh käesolevaid Tingimusi;

9.4.2.

Eleringi hinnangul ei ole tagatud Kliendi infosüsteemi või Rakenduse turvalisus ja häireteta töö
või andmevahetuse lubatavus ja õiguspärasus (sh töödeldavate isikuandmete või muude
Andmete kaitse);

9.4.3.

Eleringi hinnangul kahjustab Kliendileping täitmine või sellega seotud tegevus Eleringi, teise
Kliendi või mis tahes kolmanda isiku intellektuaalse omandi või muid õigusi;

9.4.4.

Platvormi kasutamine või liidestamine Rakendusega või Andmete allika infosüsteemiga või
Kliendilepingu täitmine muutub võimatuks Eleringist mitte tingitud asjaolude tõttu või tulenevalt
Platvormi arendustest;

9.4.5.

mis tahes osa Kliendi poolt Eleringile edastatud Andmetest osutub ebaõigeks või ebatäpseks
või Eleringil on alust eeldada, et mis tahes osa Andmetest on ebaõiged või ebatäpsed.

9.5.
Erakorraline ülesütlemine Kliendi poolt. Kliendil on õigus Kliendileping erakorraliselt üles
öelda või ajutiselt keelduda Kliendilepingu täitmisest, teatades sellest Eleringile, kui Elering rikub
oluliselt Kliendilepingut, sh käesolevaid Tingimusi, ja ei kõrvalda rikkumist 30 päeva jooksul alates
Kliendilt vastava kirjaliku teate saamisest, kusjuures erakorralise ülesütlemise puhul puudub Kliendil
kohustus järgida mis tahes muud etteteatamistähtaega.
10.

TINGIMUSTE MUUTMINE

10.1. Eleringi õigus Tingimusi ühepoolselt muuta. Eleringil on õigus muuta Tingimusi (sh nende
lisasid) ning Tingimuste osaks olevat Platvormi Tehnilist Dokumentatsiooni ühepoolselt, ilma Kliendi
nõusolekuta.
10.2. Muutmise protseduur. Elering avaldab Tingimuste uue versiooni ja teate Tingimuste
muutmise kohta oma veebilehel ning teavitab Klienti muudatusest e-posti teel. Teave muudatuse kohta
ja Tingimuste uus versioon avaldatakse vähemalt 30 päeva enne uue versiooni jõustumist. Erandina
jõustub uus versioon avaldamisele järgneval päeval, kui muudatus on vajalik, et vältida õigusaktidest
tulenevate või Eleringi jaoks pädeva asutuse poolt kehtestatud nõuete rikkumist või korvata olulist
turvariski. Tingimuste lisaks olevate dokumentide muutmisest või Platvormi Tehnilise Dokumentatsiooni
muutmisest ei pea eraldi teatama; selliseid dokumente uuendatakse jooksvalt ning need avaldatakse
Platvormi kodulehel viimases versioonis.
10.3. Kliendi ülesütlemise õigus Tingimuste muutmise korral. Kui Tingimuste muudatus mõjutab
Kliendi õigusi ja kohustusi negatiivselt ning Klient ei nõustu Tingimuste muudatustega, siis on tal õigus
Kliendileping üles öelda, teatades sellest Eleringile kirjalikult 30 päeva jooksul arvates muudatuste
kohta teate avaldamisest. Ülesütlemine jõustub 15 päeva pärast teate esitamist. Kliendilepingu
ülesütlemine ei vabasta Klienti kuni ülesütlemiseni tekkinud kohustuste täitmisest, kusjuures nende
kohustuste täitmise osas kohaldatakse Kliendi suhtes seniseid Tingimusi.
11.

LÕPPSÄTTED

11.1. Üldised vastutuse piirangud. Eleringi kohustused seoses Platvormile juurdepääsu tagamise
ja Platvormi toimimisega on piiratud käesolevates Tingimustes sätestatud kohustusega, kusjuures
Elering ei võta seoses Platvormiga Kliendi ees mis tahes muid kohustusi. Elering tegutseb Platvormi
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omanikuna üksnes Andmete vahendajana ning ei vastuta Andmete õigsuse, Rakenduses
kasutatavuse, terviklikkuse ega kvaliteedi eest. Samuti ei vastuta Elering Andmete kasutamise
õiguspärasuse ega seadusele vastavuse eest. Elering ei vastuta mis tahes tõrgete eest Platvormi töös,
mis on tingitud mis tahes kolmandast isikust, sealhulgas ei vastuta Elering tõrgete eest, mis on tingitud
tõrgetest X-tee või Kliendi süsteemides.
11.2. Vastutus Platvormi teenuste eest. Iga Klient (iseäranis sellised Kliendid, kes kasutavad
Platvormi oma äritegevuses tulu teenimise eesmärgil) teadvustab Tingimuste p-s 2.2 kirjeldatud
Platvormi olemust vabatahtlikult ja tasuta pakutava teenusena ning nõustub, et Elering ei vastuta mitte
mingi juhul mis tahes kahju eest (sh saamata jäänud tulu eest), mis võib kaasneda Platvormi
kasutamisega, mh juhul, kui Platvormi teenus lõpetatakse, muudetakse, ei ole kättesaadav või ei vasta
Kliendi ootustele või kohaldatavatele või oletatavatele kvaliteedinõuetele.
11.3. Teated. Kõik käesolevas Lepingus sätestatud Eleringi ja Klientide vahelised teated peavad
olema edastatud teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning saadetud
Kliendilepingu päises sätestatud e-posti aadressidele, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.
11.4. Loovutamine. Kliendil ega Eleringil ei ole õigust loovutada Kliendilepingust ega käesolevatest
Tingimustest tulenevaid mis tahes õigusi või nõudeid või üle anda kohustusi ilma teise Kliendilepingu
poole nõusolekuta, välja arvatud Kliendi maksekohustustest tulenevad Eleringi nõuded, mida Eleringil
on õigus loovutada ilma Kliendi nõusolekuta.
11.5.

Kohalduv õigus. Kliendilepingule ja käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

11.6. Vaidluste lahendamine. Kliendilepingust või käesolevatest Tingimustest tulenevad vaidlused
lahendatakse esimese astme kohtuna Harju Maakohtus, Kentmanni kohtumajas.
11.7. Keel. Käesolevad Tingimused ning mis tahes muud Platvormiga seotud dokumendid on
koostatud eesti keeles. Ingliskeelsed versioonid tehakse kättesaadavaks ainult mugavuse huvides. Mis
tahes vastuolu korral lähtutakse vastava dokumendi eestikeelsest versioonist.
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Tingimuste lisad ja muud asjakohased dokumendid

Lisa

Pealkiri

Eesmärk

Kättesaadav

nr
Sissetulevate
1

Andmete Lepingu

Platvormiga liituja (nii Andmeid
edastav klient kui Andmeid

vorm

kasutav Klient) sõlmib Eleringiga

Väljaminevate

toodud vormis. Ühel Kliendil võib

Andmete Lepingu

olla korraga nii SA Leping kui VA

Kliendilepingu lisas 1 või 2
2

vorm

Leping.
Kui Klient edastab või saab
isikuandmeid (nt isikustatud
andmeid tarbimispaikade kohta),
kohalduvad kõrgendatud nõuded.

3

Isikuandmete volitatud

Mõned neist on loetletud lisas 3.

töötlemise kord

Lisaks kohalduvad isikuandmete
kaitse üldmääruses (Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu määrus
2016/679) ja isikuandmete kaitse
seaduses sätestatud nõudeid
Kui Klient ei ole X-tee liige,

Lisatud käesolevale dokumendile

loetakse Elering sellise Kliendi
suhtes „andmeteenuse
vahendajaks“, s.t Elering
4

X-tee andmeteenuse
vahendamise kord

võimaldab X-tee välisele isikule
ligipääsu X-tees asuvale
Platvormile. Andmeteenuse
vahendamisele kohalduvad
kõrgendatud nõuded. Mõned
neist on loetletud lisas 4. Lisaks
kohaldub X-tee määrus.
Iga Klient peab saatma Eleringile
info kasutajate kohta, kellel on
õigus pääseda juurde

5

Volitatud kasutajad

Platvormile. Lisa 5 loetleb
andmed, mis tuleb Eleringile
edastada, ning annab ette vormi
nende edastamiseks.
Platvormi tehnilised omadused,
nõuded Klientide

n/a

Platvormi Tehniline
Dokumentatsioon

infosüsteemidele ja Rakendustele
ning muud tehnilised üksiksajad
on loetletud Platvormi Tehnilises
Dokumentatsioonis, mis uueneb
ja täieneb pidevalt.
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https://elering.ee/arendajale

Klient, kes soovib liita
Platvormiga Rakenduse, peab
n/a

Liitumistaotluse vorm

esitama liitumistaotluse. Taotluse

https://elering.ee/tarkvorguplatvormiga-

vorm loetleb andmed, mis tuleb

liitumine

Eleringile esitada, ning annab
ette vormi nende esitamiseks.
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