CargoTASK infosüsteemi kasutamistingimused

Registreerudes CargoTASK.com infosüsteemi kasutajaks kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutamislepingu tingimustega
(edaspidi Tingimused) ning kohustud neid täitma:

1.

Tingimuste ulatus ja tõlgendamine

1.1.

Tingimused kehtivad kõikide interneti leheküljel https://www.cargotask.com ja infosüsteemi CargoTASK (edaspidi

Infosüsteem) kliendiks registreerinud isikute (edaspidi Klient või Pool) ja Infosüsteemi CargoTASK omaniku Aruloo
OÜ, registrikood 12459637, (edaspidi CargoTASK või Pool) vahel Infosüsteemis olevate teenuste (edaspidi

Teenused) kasutamisel tekkivate suhete kohta.
1.2.

Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja CargoTASK'i vahelisi suhteid Infosüsteemi kasutamisel Eesti Vabariigis
kehtivad õigusnormid, Infosüsteemi hinnakiri (edaspidi Hinnakiri) vastava(te) Teenuse(te) kasutamise kohta ja
väljakujunenud head tavad.
Kliendi nimel võib Infosüsteemi kasutada Kasutaja (edaspidi Kasutaja), kes siseneb Infosüsteemi oma fikseeritud

1.3.

kasutajatunnuse ja salasõnaga. Kliendil on täielik vastutus Kasutaja(te) tegevuse eest Infosüsteemi kasutamisel.
1.4.

Infosüsteemi võib Kliendi nimel kasutada kolm Kasutajat või rohkem, juhul kui Klient on omandanud õigused
täiendava(te)le Kasutaja(te) konto(de)le kehtiva Hinnkirja alusel. Kolmest Kasutajast üks on moderaator ehk Kliendi
esindaja Infosüsteemi kasutamisel, kellel on moderaatori õigused.

1.5.

Teenuste all mõeldakse eelkõige infovahetusteenust transpordi teenuse tellijate ja pakkujate vahel, kuid samuti muid
Infosüsteemis pakutavaid teenuseid.

1.6.

Tingimuste peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ning ei mõjuta mingil määral
peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist.

1.7.

Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigusnormidega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.

1.8.

Tingimuste tõlgendamisel ei ole kohane rakendada seaduse analoogiat, kohaldades Tingimustele muid õigussuhteid
reguleerivaid õigusnorme.
Tingimused ja Infosüsteemi Kasutajaks registreerimise vorm (edaspidi Registreerimise Vorm) moodustavad koos

1.9.

Infosüsteemi kasutamislepingu (edaspidi Leping), mis kuulub Poolte vahel täitmisele koos teiste Eesti Vabariigis
kehtivate õigusnormidega.
1.10.

Kasutustingimused jõustuvad hetkest, mil Klient on andnud oma kinnituse Tingimustega nõusoleku kohta ning
kehtivad tähtajatult.

1.11.

Leping Poolte vahel jõustub hetkest, mil CargoTASK on aktiveerinud Kliendi kasutajakonto ning edastanud Kliendile
kasutajakonto aktiveerimisteate Registreerimis Vormil esitatud e-mailile.

2.

Tingimuste objekt, sisu ja olemus

1.12.

CargoTASK pakub Kasutajatele välja CargoTASK infosüsteemi, s.o. Infosüsteem, kus Kasutajad võivad sisestada
andmebaasi andmeid osutatavate teenuste (veoteenus, kauba/koorma saatmine, reisijate veo korraldamine, reisijate
veoteenus) ning vajadusel kasutada infosüsteemis olevat informatsiooni teenuse pakkujate ja soovijate kohta ning
kasutada CargoTASK'i muid Teenuseid.

1.13.

3.

Infosüsteemi Kliendid oma Kasutajatega on seotud CargoTASK'iga käesoleva Lepingu läbi.

Kliendi ja Kasutaja õigused, vastutus ja kohustused

1.14.

Klient kohustub:

1.1.1.

mitte kasutama Infosüsteemi ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;

1.1.2.

tasuma Teenuste eest vastavalt Hinnakirjale esitatud arve alusel;

1.1.3.

esitama Registreerimise Vormil Infosüsteemi kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid andmeid, sh registreeruma
Kasutajad oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning on teadlik, et Kliendil
puudub eelnevalt registreeritud ja aktiivne konto;

1.1.4.

tema tegevusest CargoTASK'ile tekkivate kahjude eest tasuma viimasele leppetrahvi, mille suuruseks on kahju
summa korrutatuna neljaga, minimaalselt aga 900 Eurot.

1

CargoTASK infosüsteemi kasutamistingimused

1.1.5.

tagama, et Infosüsteemi kasutamisel Kasutaja poolt edastatud andmed (sh elektroonilised andmed, s.o failid,
programmid, elektronposti saadetised jne, edaspidi Kasutaja Informatsioon):

1.1.1.1.

ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

1.1.1.2.

ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;

1.1.1.3.

ei ole vastuolus seaduste ja muude õigusaktidega;

1.1.1.4.

ei ole vastuolus heade kommetega;

1.1.1.5.

ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad
Infosüsteemi normaalset kasutamist ja/või mis võivad Infosüsteemi kasutamise tulemusena salvestuda
Kasutaja(te) arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.

1.1.6.

mitte esitama nõudmisi ja kaebusi CargoTASK'i vastu, v.a nõudmised ja kaebused, mis tulenevad otseselt
Hinnakirjast või kasutamisest tõusetuvatest küsimustest. CargoTASK on ainult võimaluse pakkuja Kasutajate vahelise
infovahetuse hõlbustamiseks;

1.1.7.

koheselt elektronposti teel informeerima CargoTASK'i kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes
Infosüsteemi kasutajaks registreerumisel esitatutega;

1.15.

Kasutaja on kohustatud:

1.1.8.

hoidma Infosüsteemi kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute
kätte, v.a juhul kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;

1.1.9.

koheselt elektronposti teel informeerima CargoTASK'i Infosüsteemi kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või
kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse või kasutama Infosüsteemi uue salasõna
loomise võimalust.

1.16.

Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisel, et ta:

1.1.1.

on nõuetekohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal on kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel
Infosüsteemi kasutamiseks;

1.1.2.

täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimuste punktides 3.1.-3.1.5. sätestatud kohustusi;

1.1.3.

on teadlik, et infovahetus toimub Kasutajate vahel ilma CargoTASK'i sekkumiseta ja ning Kasutajad vastutavad täies

1.1.4.

on teadlik, et tellimuse esitamine või kinnitamine tegemine toob kaasa siduva kohustuse/lepingu ning, et sellise

ulatuses ise oma tegevuse ja teenus(t)e täitmise eest;
kohustuse täitmata jätmisel võib CargoTASK Kasutaja konto peale kahte hoiatust sulgeda;
1.1.5.

Tingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja CargoTASK'i tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele,

1.1.6.

on teadlik asjaolust, et Infosüsteemi kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate

mis Tingimustes selgesõnaliselt kirjas on;
isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest
vastutab Kasutaja ning et CargoTASK'il ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna)
Infosüsteemi Kasutaja isikut.
1.1.7.

on teadlik ja nõustub sellega, CargoTASK'il on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis
kehtivatele õigusaktidele, sh Tingimuste punktides 4.4., 4.5. ja 4.6. fikseeritud juhtudel õigus edastada CargoTASK'i
poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida CargoTASK on Kasutajalt Infosüsteemi
kasutajaks registreerumisel ja Infosüsteemi kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kliendi kohta muul viisil
Infosüsteemi kasutamise teel.

1.17.

Kasutajal on õigus:

1.1.1.

kasutada Infosüsteemi käesolevate Tingimustega sätestatud korras;

1.1.2.

teha ettepanekuid Infosüsteemi paremaks muutmiseks ning teavitada vigadest, mis ilmnevad Infosüsteemi
kasutamise käigus e-posti aadressil support@cargotask.com.

1.18.

Moderaator on Kasutaja, kes kasutab Infosüsteemi Kliendi nimel ning tal on lisaks Kasutaja õigustele ja kohustustele
moderaatori õigused.

1.19.

Moderaatoril on õigus:

1.1.10.

tellida Infosüsteemi teenuseid Kliendi nimel vastavalt kehtivale Hinnakirjale;

1.1.11.

lisada ja tellida täiendavaid kasutaja kontosid Infosüsteemi kasutamiseks.
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1.20.

Kliendil on õigus kasutada Infosüsteemi tutvumisperioodi, 5 (viis) päeva, pärast konto registreerimist tasuta.
CargoTASK võib pikendada tutvumisperioodi pikemaks ajaks erinevate kampaaniate raames, tutvumisperioodi pikkus
on väljatoodud kampaania reeglites.

1.21.

Juhul kui tutvumisperioodi jooksul ei ole Kliendi poolt laekunud avaldust konto sulgemise kohta e-posti aadressile

1.22.

Kui Klient soovib sulgeda oma konto peale tutvumisperioodi, siis tuleb esitada avaldus konto sulgemiseks e-posti

support@cargotask.com, loetakse ta Infosüsteemi Kliendiks.
aadressile support@cargotask.com.
1.23.

Kliendi algatusel Lepingu ülesütlemisel loetakse Leping lõppenuks 7 kalendripäeva möödudes alates hetkest, mil
Klient saadab CargoTASK'ile teate e-mailile support@cargotask.com, milles Klient palub lõpetada talle Teenus(t)e
osutamine.

4.

CargoTASK õigused, vastutus ja kohustused

1.24.

CargoTASK ei vastuta internetiühenduse kvaliteedi ja kvantiteedi eest.

1.25.

CargoTASK'il on õigus kustutada või sulgeda kasutajakonto Kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise tõttu.

1.26.

Kliendid kasutavad Infosüsteemi täielikult omal vastutusel. CargoTASK ei vastuta Kasutajate poolt Infosüsteemi

1.27.

CargoTASK on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kasutaja Infosüsteemi kasutamisõigust juhul, kui

Teenuste kasutamisest tulenevate Kasutajate kohustuste kohase täitmise eest.
Kasutaja ei täida kohaselt Tingimustejärgseid kohustusi, kui Kasutaja Tingimustejärgsed kinnitused on eksitavad
ja/või väärad või kui Kasutaja on esitanud Infosüsteemi kasutajaks registreerumisel või Infosüsteemi kasutamisel
informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne või kui Kasutaja teadlikult ja tahtlikult levitab Infosüsteemis
valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teist osapoolt või käitub ebaväärikalt.
1.28.

CargoTASK on igal ajal õigustatud jälgima Infosüsteemis toimuvat tegevust. CargoTASK võib teostada uurimusi kõigi
väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

1.29.

CargoTASK on samuti igal ajal õigustatud tegema parema kasutamise huvides Infosüsteemi piires andmete
ümberpaigutusi.

1.30.

Informatsiooni, mida CargoTASK on Kasutajalt Infosüsteemi kasutajaks registreerumisel ja Infosüsteemi kasutamise
käigus küsinud ja mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Infosüsteemi kasutamise teel, kasutab CargoTASK
Teenuste edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. CargoTASK ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele
isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse. Vaatamata eeltoodule reserveerib CargoTASK endale õiguse
teha tulevikus koostööd CargoTASK'i poolt valitud kolmandate isikutega eesmärgiga laiendada, parandada ja muul
viisil arendada Teenuseid. Sellise koostöö käigus võib osutuda vajalikuks andmetevahetus koostööpartneriga.

1.31.

CargoTASK'il on õigus kasutada Kasutaja elektronposti ning telefoninumbrit edastamaks Kasutaja jaoks pakkumisi.
Pakkumiste

saamisest

keeldumiseks

tuleb

Kasutajal

saata

vastavasisuline

kiri

e-posti

aadressile

support@cargotask.com.
1.32.

CargoTASK'il on õigus kasutada anonüümselt Kasutajate andmeid statistika tegemiseks.

1.33.

Kui Kasutaja kohta on laekunud teistelt Infosüsteemi Kasutajatelt kaks negatiivset kommentaari, on CargoTASK'il
õigus teha hoiatus ning kolmanda negatiivse kommentaari puhul sulgeda Kasutaja konto. Kasutajal on õigus otsuse
vastu protesteerida, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile support@cargotask.com. CargoTASK'i otsus võib
olla ka Kasutaja konto lõplik sulgemine.

1.34.

CargoTASK kohustub tagama Teenuste Kasutajate abistamiseks klienditoe toimimise alljärgnevalt:

1.1.12.

Kasutaja pöördub konsultatsiooni saamiseks e-posti aadressil support@cargotask.com support@eshipper.ee või,

1.1.13.

Kasutaja pöördub konsultatsiooni saamiseks telefonile (+372) 5019559.

5.

Tingimuste muutmine

1.35.

CargoTASK'il on igal ajal õigustatud Infosüsteemi ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema

1.36.

CargoTASK kohustub teavitama Kasutajaid Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest ja täiendustest CargoTASK

kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.
infosüsteemi kodulehel (www.cargotask.com) avaldatavate vastavate teadete kaudu.
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1.37.

Tingimuste ja Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest
Infosüsteemis.

1.38.

Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Hinnakirjas ja/või Tingimustes Teenuse
kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

6.

Teenuste eest tasumine

1.39.

CargoTASK esitab Kliendile Teenus(t)e eest arved vastavalt kokkulepitud sagedusele. Arve esitatakse sõltumata

1.40.

Klient kohustub viivitamatult teatama CargoTASK-ile, kui Teenus(t)e eest esitatud arve ei ole jõudnud arve esitamise

1.41.

CargoTASK-il on õigus peatada Teenus(t)e osutamine koheselt juhul, kui Klient viivitab arve tasumisega rohkem kui

1.42.

Teenus(t)e eest tasutakse ettemaksuna, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Lepingu lõppemisel ei tagastata ettemaksu osa,

sellest, kas Klient on Teenust reaalselt kasutanud.
kuu 15. kuupäevaks Kliendini või kui arve on ebakorrektne.
10 kalendripäeva üle ettenähtud tähtpäeva.
mis jääb üle tasutud perioodi lõpuni.
1.43.

CargoTASK'il on õigus nõuda Kliendilt viivist 0,5% päevas tasumata jäetud Teenus(t)e eest ning Klient on kohustatud
hüvitama CargoTASK'i kulutused tasumata jäetud Teenus(t)e sissenõudmisel, s.h. inkasso- ja õigusabikulud.

7.
1.44.

Lõppsätted
Infosüsteemi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi/Kasutaja ja CargoTASK'i vahel kohaldatakse Eesti
Vabariigi õigusakte.

Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient/Kasutaja ja CargoTASK lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tallinna Linnakohus.
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