Kasutustingimused nr ET.05.VA.10.B.
Kehtib alates 15.09.2022

PARGI.EE on Telia Eesti AS-ile (registrikood 10234957, „Telia“) kuuluv ja Telia poolt pakutav nutiseadme
rakendus (edaspidi „PARGI.EE“).
Rakenduse PARGI.EE kasutustingimuste („Kasutustingimused“) aktsepteerimisega kinnitab rakenduse
kasutaja („Kasutaja“), et on nendega tutvunud nendega ning nõus.

1. PARGI.EE kirjeldus ja kasutamise põhimõtted
1.1. PARGI.EE on nutiseadme rakendus, mille kaudu on Kasutajal võimalik teostada järgmisi
toiminguid:
1.1.1. tasuda platvormi kasutavate parklaoperaatorite parklates parkimise eest oma
mobiilsideteenuse osutaja (Telia Eesti, Elisa Eesti, Tele2 Eesti) poolt esitatava arve kaudu või
pangakaardiga;
1.1.2. tasuda elektriautode laadimise teenuse eest laadijate juures, mis on märgistatud vastava
QR-maksemärgisega. Elektriautode laadimise teenuse eest saab tasuda ainult pangakaardi
vahendusel.
1.2. PARGI.EE on alla laetav keskkondadest AppStore ja Google Play Store.
1.3. PARGI.EE kasutamine toimub Telia poolt Kasutajale antud lihtlitsentsi alusel. Lihtlitsents on
tasuta ja kehtib alates PARGI.EE alla laadimisest nutiseadmesse kuni selle maha laadimiseni.
1.4. PARGI.EE funktsionaalsuste kasutamise võimaldamiseks tuvastatakse Kasutaja
mobiilinumbri kaudu. Isikupõhist autentimist (nt mobiil-ID abil) ei teostata. Telia eeldab, et
Kasutajal on õigus PARGI.EE-ga seotud mobiilinumbri kasutamiseks ning Kasutustingimustega
nõustumiseks, sh vajadusel mobiiliarve kaudu parkimise eest tasumiseks.
1.5. Igale parkimistehingule ja elektriauto laadimistehingule lisandub teenustasu, mille suurus on
kuvatud PARGI.EE-s.
1.6. Kasutajal on võimalik lisada PARGI.EE-sse pangakaarte, mille kaudu ta soovib parkimise
ja/või elektriauto laadimise eest tasuda. Pangakaardi lisamisel PARGI.EE-sse tekkiva õigussuhte
poolteks on Kaardi väljastaja (pank) ja Kasutaja, Telia ei ole vastava õigussuhte pooleks.
1.7. Vastava tehnilise võimaluse olemasolul avatakse parkimismajades parkimist alustades või
lõpetades tõkkepuu sõiduki numbri tuvastamisel automaatselt. Kasutajal on võimalik antud
funktsionaalsus soovi korral rakenduse „Seaded“ alajaotuse „Parkimine parkimismajades“ all välja
lülitada.
1.8. PARGI.EE kasutamise eelduseks on toimiv mobiilne andmeside või wifi-võrk.
1.9. Kasutajatel on võimalik PARGI.EE kaudu alustatud parkimist lõpetada ka helistades
lühinumbrile 1903. Elektriauto laadimist on võimalik lõpetada rakenduse PARGI.EE vastavast
teenuse menüüvalikust.
1.10. Parkimise või elektriauto laadimisteenuse lõpetamisel väljastatakse Kasutajale PARGI.EE
rakenduses tehingu kohased mKviitungid. Maksetehingute mKviitungid salvestatakse PARGI.EE
menüüvalikus „Ajalugu“ ning neid on võimalik Kasutaja soovil saata edasi kas PDF-formaadis eposti aadressile või otse soovitud ettevõtte elektroonilisele raamatupidamissüsteemile, kui
ettevõtte on liitunud E-arvete töötlemise süsteemiga.
1.11. PARGI.EE kaudu teostatud parkimistehingute ja elektriautode laadimistehingute ajalugu
salvestub Kasutaja PARGI.EE-s kaks kuud alates tehingu sooritamisest järgmiselt:
1.11.1. Parkimistehingute ajaloona on kuvatud auto reg.nr, parkimise kellaaeg, tsoon ja
maksumus. Viidatud kahe kuu parkimise ajalugu on seotud Kasutaja mobiilinumbriga ning seda
kuvatakse ka PARGI.EE rakenduse uuesti allalaadimisel (nt Kasutaja vahetab nutiseadet).
Tehingute ajaloos on kuvatud ka PARGI.EE rakendusega seotud mobiilinumbrilt SMS-i teel
(sõnum numbrile 1902) või kõnega lühinumbrile (1901) alustatud parkimised.
1.11.2. Elektriautode laadimistehingute ajaloona on kuvatud laadija nimetus, aadress, tarbitud

energia hulk ja maksumus. Elektriautode laadimise teenuse ajaloos Kasutaja mobiilinumbrit ei
kuvata ja seda ei edastata Telia poolt laadimisteenuse pakkujale.
1.12. Kasutajal on igal ajal õigus PARGI.EE kasutamine lõpetada, kustutades rakenduse
nutiseadmest.

2. Vastutus
2.1. Kasutaja on kohustatud ise kasutusele võtma meetmed, mis takistavad selleks õigustamata
isikutel ligipääsu PARGI.EE-le. Kasutaja saab oma informatsiooni kaitseks rakendada
nutiseadme ekraanilukku, kasutada nutiseadme krüpteerimist vms.
2.2. PARGI.EE kaudu tehtavate tehingute ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud
tagajärgede eest vastutab Kasutaja iseseisvalt. Võimalikud vaidlused kolmandate isikutega (sh
Kaardi väljastanud asutusega, parklaoperaatoriga, mobiilsideteenuse pakkujaga, õigusliku
aluseta PARGI.EE-le ligipääsu saanud isikuga, punktis 1.4 sätestatud volituse puudumisel)
lahendab Kasutaja iseseisvalt.
2.3. Telia vastutab üksnes PARGI.EE toimimise eest ning vastutus piirneb üksnes tahtlikult või
raskest hooletusest tekitatud otsese varalise kahjuga.
2.4. Telia pakub PARGI.EE-d olemasoleval kujul ja ei ole kohustatud tagama PARGI.EE
ööpäevaringset ja veatut toimimist. Telia ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seoses
sellega, et PARGI.EE ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.
2.5. Kasutaja kohustub PARGI.EE-ga seotud nõuetest teavitama Teliat mõistliku aja jooksul, kuid
mitte hiljem kui kuue kuu jooksul alates nõude aluse tekkimisest.
2.6. Telia ei ole Kasutaja ees vastutav selle eest, kui parklaoperaator, elektriautode
laadimisteenuse pakkuja, pank või muud kolmandad isikud piiravad PARGI.EE teenuste
funktsionaalsusi või ulatust, muudavad nende tingimusi või eemaldavad need PARGI.EE-st või ei
toimi nende teenused kohaselt, nt häired pangakaardi kasutamisel.

3. Andmete kasutamine
3.1. PARGI.EE ja selle kaudu teenuste kasutamine eeldab Kasutaja andmete, sh isikuandmete ja
PARGI.EE kasutamise käigus tekkivate andmete („Andmed“) töötlemist ja nende edastamist
isikutele, kes on seotud PARGI.EE teenuste osutamisega (parklaoperaator, pank).
3.2. Telia töötleb PARGI.EE kaudu teenuste kasutamise võimaldamiseks PARGI.EE-sse Kliendi
poolt sisestatud Andmeid, näiteks mobiilinumber, auto registreerimisnumber, tehingu andmed.
3.3. Telia töötleb Andmeid lepingu täitmise ja õigustatud huvi eesmärgil ning seadusest tuleneva
kohustuse täitmiseks kooskõlas Kasutustingimuste ja Telia Eesti AS Privaatsusteates (leitav
www.telia.ee) tooduga. Viidatud Privaatsusteade selgitab, mida Telia teeb Kasutajate
isikuandmete puutumatuse austamiseks ning millised õigused on Kasutajal seoses oma
isikuandmetega. Privaatsusteade on infodokument ja ei ole käsitletav Kasutustingimuste lisana.
3.4. Telia edastab Kasutaja Andmeid PARGI.EE kaudu teenuste osutamisega seotud
parklaoperaatorile, pangale või muule PARGI.EE kasutamise võimaldamisega seotud isikule, kui
see on vajalik PARGI.EE kaudu tehingute ja toimingute sooritamiseks ja/või juhul, kui pank on
esitanud Teliale nõuetekohase järelepärimise võimalike pettusjuhtumite menetlemiseks.
Käesolevas punktis toodud juhtudel on Telia Andmete volitatud töötleja rollis ning juhindub
vastava vastutava töötleja (parklaoperaator, pank) juhistest.
3.5. Kasutaja isikuandmeid PARGI.EE kaudu laadimisteenuse osutamisega seoses ei edastata
laadimisteenuse pakkujale ning nende Andmete osas on Telia iseseisev vastutav töötleja.
3.6. Telia töötleb õigustatud huvi alusel PARGI.EE kvaliteedi parendamise ja vaidluste
lahendamise eesmärgil Kasutaja PARGI.EE kasutuslogisid ning säilitab vastavaid kasutuslogisid
oma infosüsteemis kuni kolm aastat alates nende tekkimisest.
3.7. Telia säilitab PARGI.EE-sse Kasutaja poolt sisestatud Andmeid PARGI.EE kasutamise vältel
ning seejärel kolme aasta jooksul alates tehingu toimumisest. Nimetatud andmete säilitamise
eesmärk on võimaldada Kasutajal taotleda Telialt enda poolt PARGI.EE kaudu tehtud tehingute ja

toimingute kohta ülevaadet, nt vaidluse lahendamiseks.
3.8. Erandina punktis 3.7 toodust, säilitab Telia tehinguga seotud Andmeid õigusaktist tulenevate
nõuete täitmiseks ja ulatuses (raamatupidamise algdokumendid) oma infosüsteemis seitse aastat
tehingu teostamise aasta lõpust arvates.
3.9. Kasutajal on õigus nõuda Telialt enne kustutamistähtaja saabumist nende Andmete
kustutamist, mille osas on Telia vastutav töötleja ja Andmete kustutamine ei riku lepingust või
seadusest tulenevaid kohustusi (nt ei ole võimalik kustutada punktis 3.8 sätestatud andmeid),
esitades Teliale sellekohase taotluse.

4. PARGI.EE Kasutustingimuste ja funktsionaalsuste muutmine
4.1. Telial on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Kasutajat ette
1 kuu PARGI.EE vahendusel ja Telia veebilehel www.telia.ee. Kasutajad loetakse muudatusest
teavitatuks alates hetkest, mil Telia on paigutanud teate muudatuse kohta rakendusse nähtavale
kohale ja oma veebilehele. Kui Kasutaja ei ole nõus muudatusega, kohustub ta PARGI.EE
kasutamise lõpetama. PARGI.EE kasutamise jätkamisel loetakse, et Kasutaja on nõustunud
vastavate muudatustega.
4.2. Kasutaja poolt PARGI.EE tarkvarauuenduste alla laadimine on vajalik, kuna nimetatud
uuendused sisaldavad uusi funktsionaalsusi või muudatusi olemasolevates, võimalikke vigade
parandusi või turvauuendusi.
4.3. Telial on õigus, sõltumata põhjusest, lõpetada PARGI.EE kasutamise võimaldamine,
teatades sellest Kasutajale ette vähemalt 1 kuu. Kasutaja loetakse lepingulise suhte
ülesütlemisest teavitatuks alates hetkest, mil Telia on paigutanud vastava teate oma veebilehele
www.telia.ee ja PARGI.EE-s nähtavale kohale.

5. Muud tingimused
5.1. Kasutaja saab pöörduda Telia poole Kasutustingimuste või PARGI.EE toimimisega seotud
küsimustes eelkõige PARGI.EE vahendusel, vajadusel ka muude Telia veebilehel www.telia.ee
kuvatud teeninduskanalite kaudu.
5.2. Käeolevate Kasutustingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Telia ja Kasutaja
õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest.

