
NissanConnecti kasutustingimused 

1. Kasutustingimused 

NissanConnecti teenuste rakendust pakub teile Nissan ja selle kolmandatest osapooltest 

teenuseosutajad. 

Käesolevas kasutustingimuste dokumendis sisalduvad tingimused on Nissani ja rakendust 

NissanConnect Services („teenused“) kasutava isiku vahelise lepingu tingimusteks. 

2. Asesõnad „teie“ ja „meie“ käesolevates kasutustingimustes 
 
Käesolevates kasutustingimustes viidatakse 
 

- asesõnadega „meie“ ja „me“ Nissanile ning 
- asesõnadega „teie“ ja „te“ teenuseid kasutavale isikule. 
- „Kasutustingimused“ tähendab käesolevas dokumendis sisalduvaid tingimusi (sh 

teavitusi, nõudeid, välistusi, piiranguid ja lahtiütlusi) ning muid tingimusi, millest me teid 
teenustes või teenuste vahendusel teavitame. 

 
3. Tingimustega nõustumine ja tingimuste muutmine 

 
Kasutamiseks peate nõustuma: Kui soovite teenuseid kasutada, peate kasutustingimustega 
nõustuma ning neid järgima. Kui te ei nõustu kasutustingimustega, siis ei luba me teil (ja te ei tohi) 
teenuseid (sh teenustes sisalduvat või nendega muul viisil seotud sisu või funktsioone) kasutada 
muidu kui teenuste desinstallimiseks kõigist kohtadest ja seadmetest, kuhu olete need installinud. 

 
Teie nõustumine: Kasutustingimustega nõustumiseks loetakse 

 
- sellise arvuti, serveri, telefoni, tahvelarvuti või muu seadme omamist, käitamist või 

kasutamist, milles on installitud vähemalt üks teenuste komponent, ja/või 
- teenuste igakordset kasutamist ükskõik mis muul viisil. 

 
Võime muuta: Võite kasutustingimusi igal ajal omal äranägemisel muuta, ilma et peaksime teid 
sellest teavitama. Muudetud tingimused jõustuvad siis, kui need teenuses või teenuse osana 
postitatakse või üles laaditakse (või muul viisil kirjalikul kujul teile edastatakse). Kuna 
kasutustingimused on teie jaoks siduvad, peaksite nende uusima versiooni läbi lugema ja sellega 
nõustumist kinnitama iga kord enne teenuste kasutamist (käesolevaga kinnitate, et teete seda).  

 
4. Viisid, kuidas võite teenuseid kasutada 
 
Tingimusel, et järgite alati kasutustingimusi, võite (me anname teile selleks tagasivõetava, 
mittevälistava võõrandamatu lihtlitsentsi, mida te ei tohi edasi anda) teenuseid kasutada, aga ainult 
sihtotstarbeliselt. 

 
5. Õigused, sh intellektuaalomandiõigused 

 
Meie õigused: Kõik teenustega seotud intellektuaalomandiõigused (sh teenustes sisalduva, neis 
kasutatava, loodava ja edastatava sisu suhtes) kuuluvad meile või siis on meil nende kasutamiseks 



kolmanda osapoole litsents või luba. Intellektuaalomandiõigused on kaitstud kohalike ja 
rahvusvaheliste õigusaktidega (sh autoriõigust ja kaubamärke kaitsevate õigusaktidega). 

 
Teie õigused: Teile ei loovutata ega anta teenuste suhtes (sh teenustes sisalduva või nendega 
seotud sisu või funktsioonide suhtes) mingeid õigusi (sh intellektuaalomandiõigusi) peale nende 
õiguste, mis teile antakse kasutustingimustes sõnaselgelt ja kirjalikult. 

 
6. Meie voli teenuste üle 
 
Võime igal ajal omal äranägemisel teid ette teavitades koheselt muuta: 

 
- kasutajate juurdepääsu: piirata või täielikult lõpetada teie igasuguse juurdepääsu 

teenustele, kui kuritarvitate teenust, üritate teenuse lähtekoodi dekompileerida, panete 
toime ränga hooletuse, süüteo või pettuse või muu teo, mille eest vastutuse välistamine 
või piiramine pole kohaldatavas õiguses lubatud; ja 

- teenuste kõiki muid aspekte (sh nende välimust, sisu ja toimivust), andes välja uuendusi 
ja installides neid seadmetesse, millesse olete teenused installinud. 

 
7. Piirangud 
 
Te ei või ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta teha ega üritada teha (ega otseselt või kaudselt 
paluda, käskida, kutsuda või lubada kellelgi teisel teha või üritada teha) ühtegi järgmistest: 
 

- kommertskasutamine: võtta teenuste kasutamise eest või sellega seoses otseselt või 
kaudselt ükskõik mis vormis tasu; 

- muutmine: teenuseid või nende osi ükskõik mis viisil muuta (sh muuta sisu või 
funktsioone või välimust või eemaldada teatiseid, näiteks autoriõiguse teatiseid); 

- reprodutseerimine: teenuseid või teenustega seotud sisu (sh sisu, millel teenused 
põhinevad või mis on vajalik teenuste osutamiseks) reprodutseerida, ise avaldada või 
muul viisil ükskõik mis vahenditega kättesaadavaks teha (sh teistes avalikult 
juurdepääsetavates meediumites, näiteks andmekandjatel, andmebaasides, internetis, 
ajalehtedes, ajakirjades, televisioonis või raadios või nende vahendusel); 

- tõlkimine, manipuleerimine, täiustamine või kohandamine: teenuseid või teenustega 
seotud sisu (sh sisu, millel teenused põhinevad või mis on vajalik teenuste osutamiseks) 
tõlkida, dekompileerida, pöördprojekteerida, täiustada, nende lähtekoodi hankida või 
nende põhjal tuletisteoseid luua; 

- meie tulemuste kombineerimine, kokkusegamine või saastamine: teenustes või 
nende vahendusel saadud teavet või tulemusi kasutada või töödelda eesmärgiga neid 
muudest allikatest pärineva teabega kombineerida või kokku segada, loomaks või 
kuvamaks lõppkasutajale uut tulemuste komplekti, kui sellist tulemuste komplekti 
esitletakse nii, et lõppkasutajal ei ole lihtne täpselt tuvastada, millised kuvatavatest 
tulemustest pärinevad teenustest; 

- teiste eksitamine: toimida viisil (muu hulgas tehes väiteid või kasutades kavandeid või 
programmikoode, näiteks veebisaidi raami), mis jätab või võib jätta kellelegi eksliku või 
eksitava mulje, et teenuste mõnda osa pakub keegi teine peale meie või meie volitatud 
isiku; 

- keelatud kasutamine: kasutada teenuseid või teenustega seotud sisu (sh sisu, millel 
teenused põhinevad või mis on vajalik teenuste osutamiseks) viisil või otstarbel, 

- mittesihtotstarbeline kasutamine: mis erineb teenuste sihtotstarbest; 
- volitamata kasutamine: millega kaasneb teenuste toimimise häirimine või pärssimine, 

või kasutada või üritada kasutada (i) teenuseid muul viisil kui meie pakutavate liideste, 
vahendite, keskkondade ja juhiste abil või (ii) teenuste selliseid osi, mille kasutamiseks te 



ei ole volitatud (sh teenuste toimivuse ja käideldavusega seotud osi ja osi, milles hoitakse 
teavet); 

- kahjulik kasutamine: mis kahjustab meie huve (sh kutsuda teenuste kasutajaid üles 
kasutama teisi teenuseid, mis on meie teenuste sarnased, konkureerivad nendega või 
asendavad neid); 

- ebaseaduslik kasutamine: mis on vastuolus kohaldatavate õigusnormidega; 
- teiste õigusi rikkuv kasutamine: mis rikub meie või kellegi teise õigusi; või 
- ohtlik kasutamine: (sh mobiilseadmetes), mis hajutab ohtlikult teie tähelepanu, näiteks 

sõiduki või masina juhtimise ajal või muul ajal, kui oluline on keskenduda ümbritseva 
jälgimisele (näiteks kui tuleb järgida liikluseeskirja, tööohutuseeskirju või muid 
ohutusnõudeid). 

 
8. Turvalisus 

 
Teie konto: Kui olete teenuste registreeritud tellija, võite saada või luua konto, millega võivad käia 
kaasa kasutajanimi, paroolid ja muu personaalne teave ( „konto“). 

 
Konto kasutamine: Te ei tohi 

- oma konto parooli teistele avaldada (ei tahtlikult ega hooletusest; näiteks peate võtma 
mõistlikud meetmed oma parooli salajas hoidmiseks ning valima piisavalt tugeva parooli); 
ega 

- lubada teistel oma kontot kasutada. 
 

Konto turvalisus: Kogu teie kontol või selle kaudu toimuva tegevuse (ja selle tagajärgede) eest 
vastutate teie, isegi juhul kui tegijaks on keegi teine, ning oma konto volitamata kasutamisest või 
muust turbejuhtumist peate meid kohe kirjalikult teavitama. 

 
Volitamata kasutamine: Te ei tohi (ka teise isiku vahendusel) vahetult ega kaudselt kasutada, 
avada ega üritada avada kontot, mis ei kuulu teile. 

 
9. Privaatsus 

 
Teie jagatavate andmete kaitsmine on meile väga oluline. Järgnevalt selgitame, mis andmeid me 
kogume, miks me neid kogume, kuidas me neid kasutame ja kellega me neid jagame. Kui teil on 
küsimusi, võtke meiega ühendust. 
 
KES ON VASTUTAV TÖÖTLEJA? 

 
Teenuste raames on vastutavaks töötlejaks Nissan Automotive Europe ja Nissan Motor Co., Ltd. 

  
MIKS ME TEIE ANDMEID KOGUME? 

Teie isikuandmete kasutamine aitab meil teile teenust osutada ja seda täiustada.  
 
Muu hulgas võime teie andmeid kasutada: 
 
 teile teenuste osutamiseks, 
 meie teenuse toimivusnäitajate mõõtmiseks, 
 meie toodete ja teenuste täiustamiseks, 
 teile asjakohase sõiduki- ja teenuseteabe saatmiseks, 
 personaliseeritud reklaamide saatmiseks ja 
 kliendirahuloluküsitluste korraldamiseks. 

https://www.nissan.ee/klienditeenindus/kontaktteave.html


 
MILLISEID ANDMEID ME KOGUME? 

 
Tõenäoliselt on meil teie kohta ainult selliseid andmeid, mille olete ise esitanud. Nendeks 
võivad olla: 
 
 isikuandmed (nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber), 
 brausimise teave, 
 tehniliste ühenduste teave, nagu IMEI, MAC-i aadress, IP-aadress,  
 sõiduki teave, sõiduki diagnoosi andmed, 
 juhi käitumine, sõiduajaloo andmed, 
 teenuse kasutamisega seotud teave. 
 Teenuste raames võidakse töödelda asukoha määramise andmeid. 

 
KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME? 

 
Säilitame andmeid, mida olete meile NissanConnecti teenuste rakenduse kasutamisel 
edastanud või loonud, kuni kustutate oma konto ise või teeme seda meie. 
  
KELLEGA ME ANDMEID JAGAME? 

 
Võime teie isikuandmeid jagada oma partneritega teenuse täiustamise eesmärgil. Nõuame oma 
partneritelt meiega samal tasemel pühendumust teie andmete ja teabe kaitsmisele. 
 
Teenuseosutajad 
 
Teenuste osutamiseks teeme koostööd erinevate teenuseosutajatega. Sellest tulenevalt võime teie isikuandmeid 
nendega jagada.  

Nõuame oma partneritelt meiega samal tasemel pühendumust teie andmete ja teabe 
kaitsmisele. 
 
 

 
Sidusettevõtted  
 
Võime jagada isikuandmeid teiste Nissani ettevõtetega ning edastada neid ühinemise või 
ümberkorraldamise puhul kolmandale osapoolele. 

 
Seaduslike nõuete täitmine ja turvalisuse tagamine 

 
Võime avaldada teie isikuandmeid üldsusele ning riigiasutustele, kui see on vajalik riikliku 
julgeoleku tagamiseks, õigus- või korrakaitse eesmärgil või muude riiklike huvide tõttu. 
Teavitame teid sellisest avaldamisest, kui teavitamine on seaduses lubatud.  

 
Võime isikuandmeid avaldada ka juhul, kui meil on alust arvata, et avaldamine on vajalik meie 
õiguste kaitsmiseks, kohtuasja lahendamiseks, meie kasutustingimuste jõustamiseks, pettuse 
uurimiseks või meie tegevuse või kasutajate kaitsmiseks. 

 
Edastamine väljapoole EMP-d 

 



Ülaltoodud eesmärkidest tulenevalt edastatakse teie isikuandmeid Nissan International SA 
sidusettevõtjatele ja teenuseosutajatele nii ELi /EMP siseselt kui ka väljaspool neid piirkondi, 
kus neid ka töödeldakse. See hõlmab eelkõige (kuid mitte ainult) isikuandmete töötlemist 
Nissan Motor Co., Ltd ja tema teenuseosutajate poolt, kes asuvad Jaapanis (mis pakub piisavat 
kaitsetaset vastavalt 23. jaanuaril 2019 tehtud otsusele kaitsetaseme piisavuse kohta) ja/või 
teistes riikides väljaspool ELi/EMPd.  
Selliste kolmandate riikide andmekaitseseadused ei pruugi tagada samal tasemel kaitset nagu 
Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas. Andmete sellise edastamise puhul võtame 
siiski piisavaid meetmeid, et tagada isikuandmete töötlemine kooskõlas kehtivates 
andmekaitset käsitlevates õigusaktides sätestatud standarditega. Kui meie kogutud ja 
töödeldud isikuandmeid töötlevad väljaspool ELi/EMPd asuvad teenuseosutajad, töötlevad nad 
neid andmeid ainult vastavalt meie juhistele ja eespool kirjeldatud eesmärkidel ning tingimusel, 
et rakendatakse rangeid meetmeid andmete turvalisuse tagamiseks.  
Kaitsemeetmete kohta lisateabe küsimiseks saatke e-kiri aadressile dpo@nissan-europe.com. 
 

 
Mis on teie õigused?  

 
VÕITE IGAL AJAL OMA ISIKUANDMETEGA TUTVUDA VÕI NÕUDA NENDE KUSTUTAMIST 
VÕI PARANDAMIST. VÕITE KA NÕUDA, ET TEIE ISIKUANDMED ESITATAKS TEILE 
TUTVUMISEKS STANDARDKUJUL. 

 
Võite nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või nende kasutamise piiramist. 
 
Nõude või kaebuse esitamiseks saatke e-kiri aadressil estonia@nissan-services.eu. Teise 
võimalusena võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga. 
 
Lõpuks võite soovi korral esitada kaebuse oma riigi andmekaitseametile. 

 
10. Kolmanda osapoole teenused ja sisendandmed 

 
Mõistate ja nõustute, et teenuste teatud osades võidakse kasutada, kajastada või edastada 
kolmandate osapoolte sisu, teenuseid või muid funktsioone (sh broneerimis- ja 
maksetöötlusteenuseid) ning et selles osas ei ole teenuste kvaliteet meie määrata. 

 
Loobume seaduses lubatud maksimaalsel määral igasugusest vastutusest kolmandatelt 
osapooltelt pärineva sisu, teenuste ja muude funktsioonide eest (ja seoses nende 
kasutamisega), mida me kasutame või mida te kasutate seoses teenuste teiepoolse 
kasutamisega või meiepoolse osutamisega. 

 
 
 

11. Vastutus 
 

Vastutus. See leping ei piira ega välista meie vastutust (i) hooletusest või tahtlikult põhjustatud 
surma või kehavigastuste eest; (ii) raske hooletuse, tahtliku väärteo, pettuse või kuritahtlikult 
väärandmete esitamise eest; ega (iii) muud vastutust, mille piiramist või välistamist keelab 
kohaldatav õigus, sh kohustuslikku tootevastutust käsitlevad õigusaktid. Eeltoodut arvesse võttes 
ei vastuta me teie otseste, kaudsete ega kaasuvate kahjude, vastutuse, kahjunõuete ega kulude 
(sealhulgas kohtu-, kaitse- või kokkuleppekulude) eest, mis tulenevad või on seotud teenuste 
osutamise või kasutamisega, sõltumata sellest, kas tegemist on lepinguliste, lepinguväliste (sh 
hooletusest põhjustatud), karistuslike või muude kahjudega. Me ei vastuta teie ees kahjude (isegi 

mailto:estonia@nissan-services.eu
mailto:dpo@nissan-europe.com


kui need on prognoositavad) eest, mis tulenevad teenuste kasutamisest või on seotud nende 
kasutamisega või võimatusega neid kasutada või teenuste kasutatavusele lootmisega.  
 
Me ei vastuta teie ega kellegi teise ees kahju eest, mis tuleneb meist sõltumatutest asjaoludest. Siia 
kuuluvad elektrooniliste või mehaaniliste seadmete ja sideliinide (sh telefon, kaabeltelevisioon ja 
internet) rikked, volitamata kasutamine, viirused, vargus, sideoperaatori eksimused, rasked või 
erakordsed ilmastikutingimused (sh üleujutus, maavärin või muu vääramatu jõud), tulekahju, sõda, 
ülestõus, terroriakt, massirahutused, töövaidlused või muud tööjõuga seotud probleemid, 
õnnetused, hädaolukorrad ja valitsuse tegevus. Me ei vastuta teie ega kellegi teise ees kahju eest, 
mille on põhjustanud viirus, hajus ummistusrünne või muu tehnoloogiline rünne, mis võib nakatada 
seadmeid, programme, andmeid ja muud konfidentsiaalset materjali seetõttu, et kasutate teenuseid 
või nendega lingitud veebisaite või rakendusi.  

 
12. Poerakendused 

 
(Definitsioonid) Käesolevas jaotises: 
 

- seade tähendab mis tahes Androidi või Apple'i seadet;  
- Androidi seade on seade, mille operatsioonisüsteemiks on Androidiks nimetatav 

operatsioonisüsteem või mis on üldiselt seostatav ettevõttega Google Inc. või toodete või 
teenustega, mida pakutakse saidil www.google.com või Google Play poes (sh aadressil 
play.google.com) või saidil www.android.com või nende kaudu või nendega seoses; 

- Apple'i seade on seade, mida müüb või teeb kättesaadavaks Apple Inc. või mis on üldiselt 
seostatav ettevõttega Apple Inc. või toodete või teenustega, mida pakutakse saidil 
www.apple.com või iTunesis või Apple'i App Store'is (sh aadressil www.itunes.apple.com) 
või nende kaudu või nendega seoses; 

-  (õigused) Kui kasutate meie teenuseid seadme rakenduses ehk äpis või teenuses (või selle 
kaudu või sellega seoses), siis kõik meie käesolevatest kasutustingimustest tulenevad 
õigused (ja kõik meie esitatud või meie kasuks rakenduvad välistused ja piirangud) kehtivad 
lisaks (ega piira järgnevaid) kõigile meie õigustele ja meid kaitsvatele tingimustele (ning 
välistustele ja piirangutele, sh seoses meie vastutuse piiramisega teie ees), mis tulenevad 
kõigist teistest tingimustest, millega olete nõustunud (sh asjaomase rakenduse või teenuse 
allalaadimisel või kasutamisel) ja mille eesmärk on kaitsta asjaomases seadmes või seoses 
sellega kasutatavate rakenduste ja teenuste arendajate õigusi (või piirata nende vastutust) 
(sh Apple'i seadmetega seotud litsentsitava rakenduse lõppkasutaja litsentsileping 
(Licensed Application End User Licence Agreement)); 

- (Apple'i seadmete manustingimused) Kui kasutate meie teenuseid Apple'i seadme 
rakenduses ehk äpis või teenuses või selle kaudu või sellega seoses, siis lisanduvad 
käesolevatesse kasutustingimustesse ettevõtte Apple Inc. arendajate lõppkasutaja 
litsentsilepingu miinimumtingimuste koostamise juhistes (Instructions for Minimum Terms of 
Developer's End-User License Agreement) (mis võivad olla saadaval aadressil 
www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/) kirjeldatud, 
kehtestatud ja antud tingimused, lubadused, õigused ja kohustused ning käesolevate 
kasutustingimuste pooled nõustuvad, et need lubadused, õigused ja kohustused 
kohalduvad nii, nagu oleks Apple'i juhiseid käesolevate kasutustingimuste koostamisel 
õigesti järgitud ja kajastatud. 

 
13. Lõpetamine 
 
Kestus: kasutustingimuste leping jääb jõusse seniks, kuni te selle lõpetate. Võite teenuste 
kasutamise lõpetada igal ajal ega pea sellest ette teatama. 

 

http://www.android.com/
http://www.itunes.apple.com/
http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/


Lõpetamisel:  
 

- peate teenused kohe desinstallima kõigist kohtadest ja seadmetest, kuhu olete need 
installinud; 

- ei ole teil enam luba teenuseid kasutada (ja te peate nende kasutamise kohe lõpetama; 
erandina võite teenuseid kasutada nende desinstallimiseks eelneva alapunkti (i) kohaselt); 
ja 

- kõik teile kohalduvad piirangud, kõik teie antud litsentsid ja load, kõik teie antud garantiid ja 
hüvitamislubadused ning kõik meie vastutusest loobumised ja vastutuse piiramised (kõik 
need on kirjas kasutustingimustes) jäävad pärast lõpetamist jõusse. 

 
14. Üldine 
 
Kohaldatav õigus. Seaduses lubatud ulatuses ja välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt 
keelatud, kohaldatakse tingimuste ja kõikide tingimustest tulenevate või nendega seotud vaidluste 
suhtes lõppkasutaja elukohariigi õigust ja kõiki kohalduvaid tariife, sõltumata sellest, kus vaidlus on 
esitatud lahendamiseks, ja vaatamata elukohariigi õiguse kollisiooninormidele. Meie ja teie vahelisel 
kokkuleppel on kõikide käesolevast lepingust ja teenuste teiepoolsest kasutamisest tulenevate või 
sellega seotud vaidluste lahendamise ainupädevus lõppkasutaja eluriigi kohtutel.  

 
Meie võime neid kasutustingimusi loovutada. Võime tingimused tervikuna või osaliselt loovutada 
mis tahes meie valitud isikule. Teie ei või siinseid kasutustingimusi ega oma kohustusi kellelegi üle 
anda Nissani eelneva loata.  
 
See leping on tervikleping. See leping (käesolevad tingimused ja muud neile liidetud Nissani 
dokumendid) on teie ja meie vahel sõlmitud tervikleping. See leping on ülimuslik kõikide teiste 
meievaheliste suuliste ja kirjalike kokkulepete ja kinnituste suhtes, olgu need sõlmitud varem või 
praegu, ja seda võib muuta ainult lepingus sätestatud tingimustel. Kui kohus või vahekohtunik leiab, 
et mõni lepingu osa on kehtetu, jääb ülejäänud leping jõusse. Isegi pärast kasutustingimuste 
kehtivuse lõppemist kohaldatakse neid kõigi kasutustingimustest tulenevate või nendega seotud 
vaidluste suhtes (välja arvatud juhul, kui need on asendatud meievahelise uue lepinguga). Leping 
on siduv ka teie pärijate ja õigusjärglaste suhtes ning meie õigusjärglaste suhtes. Lepingust 
tulenevast õigusest loobumine või lepingu rikkumisele reageerimata jätmine ühel korral ei kohusta 
meid tegema sama ka tulevikus. TEATUD OLUKORRAS VÕIME OSUTADA TEILE TEENUST 
VABATAHTLIKULT, ISEGI KUI TE TEENUSE SAAMISEKS EI KVALIFITSEERU. SEE EI TÄHENDA 
ÕIGUSTEST LOOBUMIST EGA KOHUSTA MEID SEDA UUESTI TEGEMA. NÕUSTUTE, ET ME EI 
VASTUTA TEENUSE SELLISEL VIISIL OSUTAMISE TAGAJÄRGEDE EEST. 
 
15. Meiega ühenduse võtmine 
 
Kui teil on teenuste või tingimuste kohta küsimusi, võite pöörduda Nissani klienditeeninduse poole. 
 
Kui te ei nõustu tingimustega, peate teenuste kasutamise kohe lõpetama. 

 
Tingimuste LÕPP  


