Minu Telia kasutustingimused nr ET.05.IN.90.A
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Minu Telia on Telia Eesti AS-i (registrikood 10234957, „Telia“) poolt pakutav nutiseadme rakendus („Minu
Telia“ või „rakendus“), mida saab käesolevate kasutustingimuste („Kasutustingimused“) kohaselt kasutada
Telia klient või kasutaja („Klient“), kes tarbib Telia poolt osutatavaid sideteenuseid ja muid teenuseid
(„Teenused“) ning on rakenduse oma nutiseadmesse installeerinud.
Kliendil tuleb Minu Telia kasutamiseks end autentida mobiil-ID, Smart-ID või pangalingi abil. Pärast
esmakordset autentimist saab Klient valida kas ta soovib, et autentimine toimuks edaspidi automaatselt või
mitte. Rakendust saab kasutada ilma autentimata piiratud ulatuses.
Rakenduse kasutamiseks on vajalik toimiv mobiilne internet või Wifi-ühendus.
Minu Telia kaudu saab Klient:
vaadata infot tema tellitud Teenuste ja nende kasutusandmete ning arvelduse kohta (nt kasutatud teenuste
väljavõte, mobiilse interneti kasutusmaht, viitenumber, viimase kuue kuu arved jms) ja;
teha Teenustega seotud toiminguid (nt osta mobiilse interneti lisamahtu, tasuda arveid jms) ning;
kasutada Positsioneerimist ja muid Teenustega seotud rakenduse funktsionaalsusi.
Klient saab rakenduses kasutada Telia mobiilsidevõrgul põhinevat mobiiltelefoni numbri positsioneerimist
(„Positsioneerimine“), mis näitab selle mobiilinumbriga seotud mobiiltelefoni ligikaudset asukohta teenindava
tugijaama suhtes.
Klient saab rakenduses positsioneerida mobiilinumbrit, mille kasutaja on andnud Kliendile loa
positsioneerimiseks rakenduse või SMS-i vahendusel. Rakenduse kaudu antud positsioneerimise luba kehtib
tähtajatult kuni positsioneeritava poolt tagasi võtmiseni. Mobiiltelefoni numbri kasutaja saab oma
mobiiltelefoninumbri positsioneerimiseks antud loa igal ajal tagasi võtta. SMS-i teel antud positsioneerimise
loa kehtivust saab kasutaja ise valida, kas luba kehtib ühekordselt 24h või piiramatult. SMS-iga antud luba
saab tagasi võtta SMS-iga või Minu Telia äpist.
Positsioneerida saab mobiilinumbrit kui vastav mobiiltelefon on sisse lülitatud ning on Telia mobiilivõrgu
levipiirkonnas Eestis. Positsioneerimisel võetakse arvesse suund ja kaugus päringu hetkel mobiiltelefoni
teenindanud mobiilside tugijaamast ning positsioneerimise täpsus sõltub eelkõige mobiiltelefoni kaugusest
tugijaamast – mida lähemal seda täpsem. Samas kohas asuva mobiiltelefoni positsioneerimise tulemus võib
ajas erineda tulenevalt kasutatavast tugijaamast või mobiilside tehnoloogiast/ sagedusalast.
Positsioneerimine võib olla mõnevõrra ebatäpne tingituna keskkonna iseärasustest ja mõjudest raadiolevile,
telefonimudelist, võrgu koormatusest ja muudest faktoritest.
Telia salvestab ja säilitab andmed (logid) Kliendi tehtud positsioneerimise toimingute kohta (kes
positsioneeris ja millist numbrit) kuus (6) kuud Positsioneerimise ajast.
Telia pakub rakendust olemasoleval kujul ehk „as is“ (nii nagu on) põhimõttel ja ei ole kohustatud tagama
Minu Telia ööpäevaringset ja veatut toimimist. Telia ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seoses
sellega, et rakendus ei toimi või rakendust ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.
Klient vastutab iseseisvalt kõigi tema nutiseadmes rakenduse kasutamisest ja rakendusele (sh rakenduse
kaudu Kliendi andmetele ja Teenustele) teiste isikute juurdepääsust tuleneda võivate kahjulike tagajärgede
eest. Seetõttu on Kliendil kohustus tagada nutiseadme turvalisus ning kasutada enda andmete ja vara
kaitsmiseks nutiseadme ekraanilukku PIN-koodi või parooliga, nutiseadme krüpteerimist, rakenduse
kaitsmist PIN-koodiga või parooliga ja/või muid sarnaseid nutiseadme turvameetmeid. Kui Kliendil on info või
kahtlus, et volitamata isik on saanud või võib saada juurdepääsu rakendusele, peab Klient koheselt muutma
PIN-koodi ja/või parooli ja/või lõpetama rakenduse kasutamise või rakendama muid olukorrale vastavaid
kaitsemeetmeid.
Telia kasutab Kliendi isikuandmeid (nimi, isikukood, mobiiltelefoninumber) ja Kliendi Teenuste
kasutusandmeid („Kliendi andmed“) rakenduse pakkumiseks ja selle kasutamise võimaldamiseks (lepingu
täitmiseks) Kliendile nii kaua kui see on rakenduse pakkumiseks vajalik. Telia töötleb Kliendi andmeid
kooskõlas Telia Andmete kasutamise põhimõtetega, mis on kättesaadavad Telia veebilehelt www.telia.ee.
Rakenduse kasutamise suhtes kehtivad lisaks Kasutustingimustele Kliendiga sõlmitud Lepingus,
Üldtingimustes, Andmete kasutamise põhimõtetes ja Hinnakirjas sätestatu. Need tingimused on Kliendile
kättesaadavad Kodulehel. Kasutustingimustega nõustumisega kinnitab Klient ühtlasi, et on nimetatud
dokumentidega tutvunud ja kohustub neis sisalduvaid tingimusi täitma.
Kliendil on õigus igal ajal lõpetada Minu Telia kasutamine ja kustutada rakendus oma nutiseadmest.
Telial on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Minu Telia funktsionaalsusi, Kasutustingimusi ja uuendada
rakenduse tarkvara, teatades sellest Kliendile rakenduse kaudu. Lisaks on Telial õigus igal ajal ühepoolselt
lõpetada Minu Telia kasutamise võimaldamine, teatades sellest Kliendile ette vähemalt üks (1) kuu. Klient

loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest kui Telia on paigutanud teate muudatuse kohta rakendusse
nähtavale kohale. Telia ei ole kohustatud Kliendile teatama muudatustest, mis seisnevad täiendavate
funktsionaalsuste lisamises või nende muutmisest viisil, mis ei vähenda rakenduste kasutamise seniseid
võimalusi. Kui Kasutaja ei ole nõus muudatusega, tuleb tal lõpetada Minu Telia kasutamine. Minu Telia
kasutamise jätkamisel loetakse, et Klient on muudatustega nõustunud.
15. Klient saab pöörduda Telia poole Kasutustingimuste, Andmete kasutamise põhimõtete või Minu Telia
toimimisega seotud küsimustes eelkõige rakenduse kaudu, vajadusel ka muude Telia veebilehel
www.telia.ee („Koduleht“) toodud teeninduskanalite kaudu. Telia Eesti AS Privaatsusteatega on võimalik
tutvuda järgneval veebilehel: https://andmed.telia.ee/et/privaatsusteade.

