Veebilehe kasutustingimused
kehtivad alates 25.05.2018
1.

ÜLDSÄTTED

1.1

Käesolevad Veebilehe Kasutustingimused kehtivad Meie Veebilehe osas.

1.2

Veebilehe külastamisega ja/või kasutamisega Te kinnitate, et olete tutvunud, aru saanud ja nõustute
Kasutustingimustega ning kohustute Kasutustingimusi järgima.

1.3

Meil on õigus Kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Teavitame Teid Kasutustingimuste muutmisest
Veebilehe ja/või Meie Sidevahendite Andmete kaudu vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist, v.a juhul
kui muudame Kasutustingimusi ainult tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.

1.4

Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Kõik erimeelsused, mis on seotud Veebilehega ja/või
Kasutustingimustega, lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.

2.

MÕISTED
Kasutustingimused

on käesolevad Veebilehe kasutustingimused;

Kliendiandmete Töötlemise
Põhimõtted

on Meie poolt kehtestatud põhimõtted selle kohta, kuidas töötleme Klientide ja
Kasutajate andmeid. Kehtivad Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on
kättesaadavad Meie Veebilehel;

Kohalikud Andmeüksused

on Veebilehe poolt Kasutaja Seadmesse salvestatavad ja sealt Veebilehele
kättesaadavad erinevat tüüpi andmeüksused, sh küpsised ja muud sarnase
tehnoloogia abil loodud andmeüksused;

Meie või Pank

on Inbank AS, registrikood 12001988, asukoha aadress Niine tn 11, 10414
Tallinn, telefon 640 8080, e-post info@inbank.ee;

Meie Sidevahendite Andmed on andmed Meie sidevahendite kohta (s.o aadress, e-post, telefon, faks jms).
Meie kehtivad Sidevahendite Andmed on kättesaadavad Veebilehel;
Seade

on mistahes seade (s.h arvuti, tahvelarvuti, telefon), mille kaudu Kasutaja
kasutab Veebilehte;

Teie või Kasutaja

on iga füüsiline ja juriidiline isik, kes külastab Veebilehte;

Veebileht

on Meie veebileht aadressil www.inbank.ee, selle alamdomeenidel asuvad
veebilehed, alamleheküljed, Meie muudel domeenidel asuvad veebilehed ja
Meie operatsioonisüsteemidele loodud rakendused.

3.

VEEBILEHE KUULUVUS JA KAITSTUS

3.1

Veebileht kuulub Meile. Samuti kuuluvad Meile Veebilehega seotud kõik õigused, sh õigused seotult Veebilehe
kujundusega, Veebilehel avaldatud teabega, kaubamärkidega jne, v.a kui Veebilehel ei ole sõnaselgelt sätestatud
teisiti.

3.2

Veebilehel sisalduva teabe, sh tekstide, logode, fotode jms, reprodutseerimine mis tahes viisil ja moel on lubatud
ainult Meie eelneval kirjalikul nõusolekul. Veebilehel sisalduvat teavet võib kasutada mitteärilistel eesmärkidel.
Juhul kui Veebilehel avaldatud teabe kasutamine on Kasutustingimuste või imperatiivsete õigusnormide kohaselt
lubatud, peab teabe Kasutaja teabe allikale alati korrektselt viitama.

4.

VEEBILEHEL AVALDATUD TEAVE

4.1

Meie jaoks on oluline, et Veebilehel avaldatud teave oleks täpne ja terviklik ning pärineks usaldusväärsetest
allikatest. Teeme selleks mõistlikke pingutusi. Me ei taga ega kinnita, et Veebilehel avaldatud teave on igal ajal
täpne ja terviklik ning Me ei vastuta sellest Teile tuleneva võimaliku kahju eest. Palun võtke Meiega ühendust, kui
soovite teavet täpsustada.

4.2

Veebilehel avaldatud Meie analüüsid ja kommentaarid on Meie subjektiivsed analüüsid ja kommentaarid.
Veebileht võib sisaldada ka kolmandate isikute, sh teiste Kasutajate, analüüse või kommentaare. Me ei vastuta
analüüside ja kommentaaride terviklikkuse ja õigsuse eest ning sellest tuleneva Teie võimaliku kahju eest.

4.3

Veebilehel avaldatud teave ei ole investeerimissoovitus. Palun konsulteerige enne investeerimisotsuse tegemist
alati asjatundjaga.

4.4

Meie Veebilehel võib olla viiteid kolmandate isikute veebilehtedele, s.o veebilehtedele, mis ei ole Meie Veebileht.
Meie ei vastuta vastavate kolmandate isikute veebilehtede ega nende sisu eest, samuti vastavate kolmandate
isikute poolt pakutavate toodete ega teenuste eest. Juhul kui soovite lingi kaudu siseneda kolmanda isiku
veebilehele, siis toimub see Teie enda vastutusel.

5.

VEEBILEHE KASUTAMISE PIIRANGUD

5.1

Veebileht ja Veebilehel avaldatud teave ei ole mõeldud kasutamiseks ega suunatud isikutele, kes on sellise riigi
kodanikud, residendid või alalised elanikud, mille seadused keelavad Veebilehele sisenemise ja/või Veebilehe
kasutamise. Veebilehe vahendusel eraisikutele kättesaadavaks tehtavad teenused ei ole konkreetsemalt mõeldud
isikutele, kes on nende jurisdiktsioonide residendid, kus sellised teenused on pangandusseadustega keelatud
(seda eriti Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Jaapanis). Veebilehelt peavad koheselt lahkuma kõik isikud, kellele
on keelatud Veebilehel leiduva teabe kasutamine või kes ei ole kindlad, et neile see keelatud ei ole. Te külastate
Veebilehte omal algatusel ja riisikol ning vastutate kõikidest Teie suhtes kohaldatavatest õigusnormidest kinni
pidamise eest.

6.

NÕUDED VEEBILEHE KASUTAJALE

6.1

Veebilehe kasutamise turvalisuse eest vastutab Kasutaja. Kasutaja peab tagama iga sideseansi ajal oma Seadme
kaitstuse, s.o kasutama turvalist internetiühendust ning uuemaid turvalisi ja stabiilseid tarkvaralahendusi, sh
operatsioonisüsteemi, veebisirvijat, viiruse- ja pahavaratõrjet.

6.2

Me teeme mõistlikke pingutusi, et tagada Veebilehe kasutamise võimalikkus mõistlikus ulatuses kuni 2 (kahe)
aasta vanuste tarkvaratootja poolt ametlikult toetatud stabiilsete tarkvaralahenduste, sh operatsioonisüsteemi,
brauseri, ID-kaardi tarkvara ja muude kolmanda osapoole tarkvaralahenduste kasutamisel. Võimaluse korral
toetame ka vanemaid stabiilseid tarkvaraversioone. Me ei vastuta Teie võimaliku kahju eest, mis on tingitud riistja tarkvaratootja lahenduste probleemidest.

7.

VASTUTUSE PIIRANG

7.1

Me ei vastuta Veebilehe külastamisega, tutvumisega ja/või kasutamisega seotud Teie kulu ja kahju eest, v.a kui
õigusaktide imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti. Sellisel juhul on Meie vastutus piiratud vastavates
imperatiivsetes normides sätestatud minimaalse vastutusega.

7.2

Veebilehe töös võib esineda häireid. Me ei taga Veebilehe pidevat häireteta tööd ning ei vastuta Teie võimaliku
sellest tuleneva kahju eest.

8.

KASUTAJA SEADMED

8.1

Meie Veebileht võib sisaldada Kohalikke Andmeüksusi. Me kasutame Kohalikke Andmeüksusi eelkõige selleks, et
teha Teie poolne Veebilehe külastamine turvalisemaks ja mugavamaks ja pakkuda Teile paremat teenust, samuti
statistika ja turunduse eesmärgil. Teie nõusolekul salvestame Teie Seadmesse Kohalikke Andmeüksuseid vastavalt
Kasutustingimustele.

8.2

Meie poolt kasutatavad Kohalikud Andmeüksused võivad olla seansi või püsivad Kohalikud Andmeüksused. Seansi
Kohalikud Andmeüksused salvestatakse Teie Seadmesse üksnes ajaks, mil Te Veebilehte kasutate (s.o kuni
Veebilehe seanss on aktiivne), ning kustutatakse pärast Veebilehe või veebisirvija täielikku sulgemist. Seansi
Kohalikud Andmeüksused on vajalikud eelkõige Meie klientidele suunatud Veebilehe osadele ligipääsemiseks,
Veebilehe mugavamaks kasutamiseks, samuti Meie poolse statistika ja analüütika eesmärkidel. Püsivad Kohalikud
Andmeüksused salvestatakse Seadmesse ka pärast Veebilehe aktiivse seansi sulgemist, perioodiks, mis on
määratud küpsiste omanike poolt või tähtajatult. Püsivate Kohalike Andmeüksuste (sh kolmanda osapoole
küpsiste) eesmärgiks on pakkuda Teile mugavamat Veebilehe kasutamise võimalust. Samuti kasutatakse Püsivaid
Kohalikke Andmeüksusi Teile parema teenuse osutamiseks, Teie seadme või veebisirvija äratundmiseks,
turvalisuse tõstmiseks, pakkumiste tegemiseks ning statistika ja analüütika eesmärkidel.

8.3

Teil on võimalik blokeerida või kustutada Kohalikud Andmeüksused oma veebisirvijas või spetsiaalse tarkvara abil,
samuti võtta tagasi nõusolek Kohalike Andmeüksuste salvestamiseks. Kohalike Andmeüksuste salvestamise
blokeerimine või salvestatud Kohalike Andmeüksuste kustutamine võib Teil takistada Veebilehe kasutamist ning
Me ei vastuta Teie võimaliku sellest tuleneva kahju eest. Kui soovite Kohalikke Andmeüksuseid blokeerida või
kustutada, peate seda tegema igas seadmes ja/või veebisirvijas eraldi. Palun tutvuge vastava veebisirvija
abimaterjalidega, kuidas seda häälestada küpsiste ja turvaseadete osas.

8.4

Meil on õigus Kasutaja loal küsida Seadme geograafilist asukohta, andmeid Seadme asendi kohta või muid
tänapäevaseid mobiilsete Seadmetega seotud sensorite parameetreid ning kasutada seda infot (sh salvestada)
parema ja mugavama teenuse pakkumiseks ja statistilistel eesmärkidel, sh kaardirakenduste, Seadme
liigutamisest tuleneva info kuvamiseks jms. Me ei edasta viidatud andmeid ilma Kasutaja nõusolekuta
kolmandatele osapooltele.

8.5

Meil on õigus kasutada kolmandate osapoolte tarkvaralahendusi Veebilehe sisu paremaks esitlemiseks, sh kaasata
selliseid lahendusi Veebilehele kolmandate osapoolte serveritest.

8.6

Teie poolt Veebilehe kasutamisega seonduvaid andmeid (sh külastatud Veebilehe alamjaotuste aadresse,
Kasutaja IP aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni ja muid andmeid) Töödeldakse vastavalt
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele.

