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1. ÜLDTINGMUSED 

1.1. Käesolevad kasutustingimused (“Kasutustingimused”) reguleerivad veebilehel www.cachet.me ning 
selle alamdomeenidel asuva platvormi (edaspidi Platvorm) kasutamise tingimusi ning pakutavaid 
teenuseid. 

1.2. Kasutaja võib Platvormi ning seal pakutavaid teenuseid kasutada vaid Kasutustingimustega 
nõustumise järel. 

1.3. Kasutustingimustega nõustumine loob õiguslikult siduva Kasutuslepingu Kasutaja ning Cachet vahel. 
Käesolevaid Kasutustingimusi kohaldatakse Kasutaja ja Cachet vaheliste suhete reguleerimiseks. 

2. MÕISTED 

2.1. Leping – „Kasutustingimused“ ja „Privaatsusreeglid“ ning mistahes muud võimalikud Kasutaja ja 
Cachet vahelised kokkulepped, kui need pooltele kohalduvad. 

2.2.  Cachet – veebilehe cachet.me ja Platvormi operaator on Cachet OÜ, aadressi Naadi 4-2, Tallinn 11912, 
äriregistri kood 14560702, e-post info@cachet.me 

2.3. Sisu – mistahes andmed, mille Kasutaja mistahes vormis Platvormile lisab või Platvormi kaudu saab. 

2.4. Platvorm – Veebilehel asuv platvorm. 

2.5. Teenused – Kasutajatele Kasutustingimuste alusel Platvormi kaudu pakutavad teenused. 

2.6. Kasutustingimused – Platvormi ja Veebilehe kasutamisele kohalduvad käesolevad standardsed  
kasutustingimused. 

2.7. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kellel on Platvormi kasutajakonto. 

2.8. Kasutusleping – Kasutaja ja Cachet vaheline leping Platvormi kasutamiseks, mis on sõlmitud Kasutaja 
poolt Kasutustingimuste aktsepteerimise teel. 

2.9. Veebileht – cachet.com ja selle alamdomeenid koos sisuga. 

 

3. PLATVORMI KASUTAMINE 

3.1. Kasutajal peab Platvormile sisselogimiseks, juurdepääsuks ja/või kasutamiseks olema kasutajakonto. 
Kasutajakonto loomisel peab Kasutaja nõustuma Kasutustingimustega. Kasutajakonto loomise ning 
Kasutustingimustega nõustumisega on Kasutaja ning Cachet vahel sõlmitud Kasutusleping. 

3.2. Juhul, kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega või nende muudatustega, ei ole tal õigust 
Platvormi kasutada ning ta kohustub koheselt Platvormi kasutamise lõpetama. 

3.3. Cachet võib mistahes ajal ühepoolselt Kasutustingimusi muuta avaldades muudatused Veebilehel. 
Cachet teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste muudatustest Veebilehel ja e-posti teel vähemalt 14 
päeva enne muudatuste jõustumist. Kui Kasutaja ei nõustu muudatustega, on tal õigus Kasutusleping 
üles öelda enne muudatuste jõustumist. Kui Kasutaja jätkab pärast muudatuste jõustumist Platvormi 
kasutamist, loetakse ta vastavate Kasutustingimuste muudatustega nõustunuks. 



 

3.4. Kasutaja kinnitab Platvormil kasutajakonto loomisega, et kõik tema poolt antud informatsioon ning 
kinnitused on tõesed: ta on täielikult teovõimeline eraisik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik 
õigused ja volitused Kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelmärgitud kinnituste tõelevastavust 
eeldatakse ning Cachet’l ei ole kohustust neid kontrollida. 

3.5. Kasutaja kohustub kindlaks tegema, et Platvorm vastab tema vajadustele. 

3.6. Platvormi võib kasutada vaid ulatuses ning eesmärkidel, milleks Platvorm loodud on ning milleks 
sarnaseid platvorme tavapäraselt kasutatakse. Kasutaja kohustub Platvormi kasutama kooskõlas 
Kasutustingimuste ning võimalikele Platvormi juhendmaterjalidele. 

3.7. Kasutaja kohustub Avokaadot koheselt teavitama oma kasutajakonto väärkasutamisest, oma 
salasõna kadumisest või selle sattumisest kolmandate isikute valdusesse. Sellisel juhul teeb Cachet 
kõik mõistlikult oodatava, et salasõna uuendada, kasutajakontole ligipääsu piirata või eemaldada. 

 

4. PLATVORM 

4.1. Platvorm antakse Kasutaja kasutusse „as is“ (sellisena, nagu ta on) ning „as available“ 
(juurdepääsetavana) põhimõtetel, mis tähendab, et Cachet ei anna Kasutajale mistahes täiendavaid 
lubadusi ega võta kohustusi Platvormi muuta või seda edasi arendada. Cachet ei anna mistahes 
kinnitusi selle kohta, et Platvorm vastab Kasutaja vajadustele ja/või et see on pidevalt 
juurdepääsetav, katkestusteta, ajakohane, turvaline ja/või vigadeta. Cachet ei vastuta ja/või ei ole 
muul moel vastutav mistahes rikete ja/või serverite uuendamise viivituste ja/või sisu eest. Mistahes 
nõu ja/või informatsioon, kas suuline või kirjalik, mille Kasutaja on Cachet’st saanud ja/või Platvormi 
kasutamise teel, ei loo mistahes muid kinnitusi, kui vaid selliseid, mis on Kasutustingimustes 
sõnaselgelt väljendatud. 

4.2. Cachet ise ei paku kindlustuskaitset ning ei ole kindlustusandja. Cachet pakub kindlustuse turustus- 
ja vahendusplatvormi, kus Kasutajad saavad osta Platvormil registreeritud kindlustuspakkujatelt 
kindlustustooteid. 

5. KASUTAJA SISU 

5.1.   Kasutajal on võimalik Platvormil säilitada ning hallata enda Sisu (peamiselt kindlustuspoliise). 
Kasutaja tagab, et kõik Platvormile lisatud Sisu vastab Üldtingimustele ning õigusaktidele ja Kasutajal 
on kõik nõutavad nõusolekud ja heakskiidud Sisu Platvormile lisamiseks. Kasutajal on keelatud 
Platvormile lisada mistahes Sisu, mis sisaldab pahavara, viiruseid vms., mis võiks Platvormi 
tavapärast tööd kahjustada või häirida. 

5.2.  Cachet kohaldab kõiki mõistlikke turvameetmeid kaitsmaks Sisu volitamata isikute või pahavara eest 
ning tagamaks Sisu säilimise ja konfidentsiaalsuse. 

5.3.  Cachet ei ole mistahes vastutust Sisu kustutamise ja/või korrektsuse eest, selle salvestamata või 
edastamata jätmise ja/või selle edastuse saamise eest. 

5.4.  Kasutaja annab käesolevaga Cachet’le ülemaailmse, igavese, mitte-eksklusiivse, tasuta litsentsi Sisu 
kasutamiseks, redigeerimiseks, modifitseerimiseks, kärpimiseks, koondamiseks, taasesitamiseks, 
levitamiseks, tuletiste loomiseks, väljapanekuks ning esitamiseks Platvormi ja Teenuste pakkumise 
eesmärgil. 



 

5.5.  Cachet kaitseb Sisu konfidentsiaalsust vähemalt mõistliku hoolsusega, ei kasuta Sisu väljaspoole 
Lepingu ja käesolevate Kasutustingimuste ulatust jäävatel eesmärkidel ning ei avalda Sisu mistahes 
kolmandale isikule (v.a. kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kes otseselt toetavad Platvormi 
toimimist või kelle osas on Kliendiga kokku lepitud). Kasutaja teavitamise korral võib Cachet avaldada 
Sisu, kui seda nõuab seadus, määrus või muu õiguslik protsess. 

 

6. KASUTAJATUGI JA HOOLDUS 

6.1. Platvormi ametlik teenuste pakkumise aeg on 24/7. 

6.2. Kasutajatoega suhtlemiseks saab Kasutaja kirjutada e-postile support@cachet.me. Kasutajatugi on 
saadaval tööpäevadel kell 9:00 kuni 17:00 Eesti aja järgi ilma täiendava tasuta, v.a. kui Lepingus on 
teisiti kokku lepitud. 

6.3. Cachet püüab vastata kõikidele klienditoele laekunud küsimustele mõistliku aja jooksul, kuid ei 
garanteeri, et küsimustele vastatakse teatud aja jooksul või et küsimused saavad küsijat rahuldava 
vastuse. GDPR-ist tulenevate õigustega seotud Kasutajate taotlustega tegeletakse GDPR-st 
tulenevatest ajapiirangutest lähtuvalt. 

6.4. Cachet avaldab Platvormi kasutamise kohta erinevaid abimaterjale, mis on saadaval Platvormil ja 
Veebilehel. 

6.5. Cachet jätab endale õiguse Platvormi optimeerimiseks ning edasiarendamiseks. Juhul, kui Platvormil 
tehakse olulisi muudatusi, teavitab Cachet sellest Kasutajaid õigeaegselt. 

6.6. Juhul, kui Platvormi kasutamine on häire, rikke või turvariski tõttu häiritud, teeb Cachet kõik 
mõistlikult võimaliku, et kõrvaldada häire või rike niipea, kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 48 tunni 
möödudes vea avastamisest. 

6.7. Cachet jätab endale õiguse piirata ajutiselt (mitte kauemaks kui 30 minutit) Platvormile ligipääsu 
väljaspool tavapärast tööaega, kui see on vajalik hoolduseks, arendamiseks või uuendusteks. 
Erakorralistel juhtudel, kui juurdepääsu piiramine peab olema pikem kui 30 minutit, teavitatakse 
sellest Kasutajaid ette. 

7. ANDMETE TÖÖTLEMINE 

7.1. Cachet pakub Kasutajatele Platvormi, kus Kasutajad saavad saada ning hallata kindlustuspoliise. 
Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Privaatsusreeglitele, millega saab tutvuda siin: (siia link 
Privaatsusreeglitele) 

7.2. Cachet töötleb Sisus olevaid isikuandmeid vaid Kasutaja õiguspäraste dokumenteeritud juhendite 
alusel ning Teenuste pakkumise eesmärgil, v.a. kui ta peab seda tegema seadusest tulenevalt. Sellisel 
juhul teavitab Cachet eelnevalt Kasutajat vastavast kohustusest, v.a. kui seadus näeb ette teisiti. 

7.4. Cachet teavitab Kasutajat koheselt mistahes Cachet’le teada olevast faktist seoses mistahes 
isikuandmete juhusliku või volitamata avalikustamisega, hävimise või kahjustamisega Cachet 
praeguste või endiste töötajate, töövõtjate või agentide või muude kolmandate isikute poolt. Cachet 
teeb Kasutajaga täielikku koostööd piiramaks isikuandmete volitamata avaldamist või kasutust, 
püüdmaks andmeid tagasi saada ning abistamaks teavituse tegemisel, kui Kasutaja seda soovib. 

 



 

8. TASUD 

8.1.  Cachet on kindlustusagent, seega Platvormi kasutamise tasud on seotud ostetud 
kindlustuspoliisidega. 

8.2. Cachet jätab endale õiguse muuta Platvormil pakutavate Teenuste hindu. Cachet teavitab Kasutajaid 
Teenuste hindade muutumisest mõistliku aja ette. 

8.3. Kasutaja poolt tasude maksmata jätmine võib kaasa tuua Lepingu lõpetamise, mis aga ei vabasta 
Kasutajat tasu täieliku tasumise kohustusest vastavalt Lepingule kasutatud Teenuse eest. 

8.4. Cachet ei ole kohustatud tagastama juba makstud tasusid. 

8.5. Kasutaja on teadlik, et Cachet võib kasutada maksete töötlemiseks kolmandatest isikutest teenuse 
pakkujaid ning nõustub avaldama makseandmeid vastavatele kolmandatele isikutele. 

9. LITSENTS JA INTELLEKTUAALNE OMAND 

9.1.   Cachet annab Kasutajale mitte-eksklusiivse, mitteloovutatava, piiratud litsentsi Platvormi 
funktsionaalsuse kasutamiseks vastavalt litsentsi tüübile üksnes vastavalt kasutuseesmärgile. 
Kasutaja võib kasutada Cachet teenuseid vaid Kasutustingimustega sõnaselgelt litsentseeritud või 
volitatud ulatuses. Kasutaja ei tohi jagada Cachet teenuste andmeid ja sisu Cachet konkurentidega 
ning ei tohi anda Cachet teenustele juurdepääsu oma majandustegevuses kasutatavatele 
kolmandatele isikutele. Kasutaja ei tohi kasutada Cachet intellektuaalse omandi õiguseid enda 
äritegevuseks ega võimaldada Cachet intellektuaalse omandi õigustele juurdepääsu mistahes 
kolmandatele isikutele, et kasutada neid kolmandate isikute äritegevuses, ega ka mistahes äri- või 
tootmistegevuseks, v.a. vaid Lepingus sõnaselgelt väljendatud juhtudel. 

9.2.  Cachet’le kuuluvad kõik intellektuaalse omandi õigused seoses Platvormi, Veebilehe ja teenustega, 
sealhulgas mistahes tarkvara, tööriistad, spetsifikatsioonid, juhendid, domeenid, kaubamärgid, 
ärinimed ja Cachet poolt Kasutajale antavad juhised. Kasutajal ei käesolevate Kasutustingimuste 
alusel ole õigust Cachet kaubamärkidele ning ta ei tohi märkida, et ta on Cachet kaubamärkide 
litsentsiomanik või omanik. 

9.3.  Cachet võib töödelda Kasutaja poolt loodud anonümiseeritud andmeid ja Sisu Kasutajatele teenuse 
pakkumise eesmärgil ja Cachet toodete edasiseks arendamiseks ning parendamiseks. 

9.4. Veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate isikute veebilehtedele. Cachet’l ei ole selliste 
kolmandate isikute veebilehtede üle mingit kontrolli, samuti ei kontrolli ega jälgi Cachet lingitud 
veebilehtede sisu. Cachet ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede korrektsuse, usaldusväärsuse 
või andmeturbe eest. 

 

10. KONFIDENTSIAALSUS 

10.1. Kasutajate poolt Platvormile edastatud mistahes andmed, Kasutajate pool Platvormi kaudu saadud 
kindlustuspoliisid või kolmandatest isikutest jagamismajanduse platvormidelt saadud andmed on 
konfidentsiaalsed. 

10.2. Kahtluste vältimiseks, Kasutaja nõustub, et teave, et Kasutaja kasutab Platvormi, ei ole 
konfidentsiaalne informatsioon ning Cachet võib kasutada antud teavet oma reklaammaterjalides 
ning samuti võib seda teha Kasutaja. 



 

11. CACHET ÕIGUSKAITSEVAHENDID 

11.1. Cachet ei ole kohustatud kontrollima Kasutajate poolt Platvormile üleslaetud Sisu ega Kasutajate 
tegevust Platvormil. Cachet’l ei ole samuti kohustust jälgida Kasutajate tegevust, Sisu või andmeid, 
mida Kasutaja on Platvormile lisanud, selle kaudu jaganud, salvestanud selle vahemälusse või 
salvestanud süsteemi. Samas, Cachet jälgib Platvormi kuritarvitavaid tegevusi, Teenuste ebaõiget 
kasutamist, ebakohast sisu vms.  Samal ajal on Cachet’l infoühiskonna teenuste seaduse alusel 
kohustus teavitada pädevaid järelevalveasutusi ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest 
ning võimaldama identifitseerida neid Kasutajaid, kellele Cachet pakub andmete talletamise teenust. 

11.2. Kui Kasutaja rikub Kasutuslepingut, Platvormi kasutamise head tava või seadust, on Cachet’l õigus: 

11.2.1. eemaldada rikkumine või ebaseaduslik Sisu; 

11.2.2. nõuda rikkumise lõpetamist ning nõuda, et Kasutaja tegevus või Sisu viidaks Kasutuslepingu, 
hea tava või seadusega kooskõlla; 

11.2.3. piirata ajutiselt Kasutaja juurdepääsu Platvormile või selle osadele, sealhulgas sulgeda ajutiselt 
Kasutaja konto; 

11.2.4. piirata Kasutaja kasutusõigusi. 

11.3. Kui Kasutaja poolne rikkumine kordub või on muul viisil oluline rikkumine, siis on Cachet’l õigus: 

11.3.1. keelata Kasutajal alatiseks vastava Platvormi osa või Teenuste kasutamine, sealhulgas 
kustutada Kasutaja konto; 

11.3.2. lõpetada Kasutusleping ilma etteteatamiseta: 

11.4. Cachet võib taastada Platvormilt kaebuse tõttu eemaldatud Sisu või taastada neile juurdepääsu, kui 
Cachet’le esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse osas Kasutuslepingule, heale tavale ning 
seadusele. 

 

12. LÕPETAMINE 

12.1. Kasutajal on õigus Kasutusleping igal ajal põhjusest olenemata üles öelda, teatades sellest e-posti 
teel või kustutades Platvormil konto, v.a. kui Lepingus on teisiti kokku lepitud. 

12.2.  Cachet’l on õigus Kasutajaga sõlmitud leping igal ajal põhjusest olenemata üles öelda, teatades 
sellest Kasutajale e-posti teel või Veebilehe kaudu ette 30 päeva enne lepingu lõppemist. 

12.3.  Cachet’l on õigus leping koheselt üles öelda ilma ülesütlemistähtajata, kui:  

12.3.1. Kasutaja on esitanud enda kohta valeandmeid; 

12.3.2. Kasutaja ei ole kasutanud Platvormi järjest vähemalt ühe aasta; 

12.3.3. Kasutaja nimel Platvormi kasutanud isikul puudub esindusõigus Kasutaja nimel tegutsemiseks; 

12.3.4. Kasutaja rikub muul moel Kasutustingimusi. 

 

 



 

13. VASTUTUSE PIIRANG 

13.1. Cachet ja tema agendid ei anna mingeid kinnitusi või lubadusi seoses Teenuste sobivusega, 
usaldusväärsusega, kättesaadavusega, õigeaegsusega, turbe või täpsusega ning kõiki Teenuseid ja 
sisu pakutakse „as is“ põhimõttel ilma mistahes garantii või tingimusteta. Cachet ei anna mistahes 
garantiid või tingimusi, kas väljendatud, kaudsed või seadusest tulenevaid, seoses Teenustega, 
sealhulgas mistahes kaudseid garantiisid või tingimusi kaubeldavuse, konkreetse eesmärgi jaoks 
sobivuse, omandi või rikkumise osas. Cachet ei vastuta sõnaselgelt kahju ega muuda tagajärgede 
eest, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjusel: 

13.1.1. Platvorm või Veebileht ei toimi või toimib ebatäielikult mõnes veebilehitsejas; 

13.1.2. arusaamatused või vaidlused Kasutaja ja kindlustusandjate vahel; 

13.1.3. Kasutaja on lisanud Platvormile Sisu, mis ei ole või mille töötlemine ei ole kooskõlas 
Kasutustingimuste, kehtiva tava või õigusaktidega; 

13.1.4. õigusaktides ja nende tõlgendamises toimunud muudatused, nende mõjud Kasutajatele ning 
vastavate muudatuste kajastamine Platvormil, kui see ei ole Cachet’le seadusest tulenevalt 
või Cachet suhtes jõustunud kohtulahenditest tulenevalt kohustuslik; 

13.1.5. vääramatu jõud ja muud Cachet’st mitteolenevad vead või häired, mis takistavad Platvormi, 
Veebilehe või Teenuste kasutamist; 

13.1.6. Kasutaja seadmes esinevad vead, kahjustused või Platvormi või Veebilehe kasutamiseks 
sobimatud seadistused; 

13.1.7. hooldus- või arendustööde tõttu Platvormi, Veebilehe või Teenuste kasutamisel tekkinud 
viivitused, katkestused või tõrked; 

13.1.8. andmete töötlemine kolmandate isikute poolt, kellele Cachet on need edastanud Kasutaja 
nõusolekul; 

13.1.9. kolmandate isikute süsteemides esinevad tõrked ja puudused, mis mõjutavad Platvormi, 
Veebilehe või Teenuste toimimist ja kättesaadavust; 

13.1.10. Kasutaja konto parooli kadumine või volitamata isikute kätte sattumine või 
kolmandate isikute poolt kasutamine; 

13.2. Seaduses sätestatud ulatuses ei vastuta kumbki pool saamata jäänud tulu, puhtmajandusliku kahju 
ega mittevaralise kahju eest, samuti muude kaudsete kahjude eest. V.a. Kasutaja vastutus tasude 
tasumise osas, hüvitamise punktides toodud kohustused ning Kasutaja vastutus Cachet 
intellektuaalse omandi õiguste rikkumise eest, kui kummalgi poolel on vastutus teise poole või 
kolmanda isiku ees, siis pooled on kokku leppinud, et mistahes vastutuse korral on poole 
koguvastutus piiratud summaga, mis Kasutaja on tasunud Platvormi ja Teenuste kasutamise eest 
12-kuulise perioodi jooksul nõudele aluse andnud sündmuse eel. 

13.3. Cachet ei vastuta Kasutaja konto haldamise eest, sh Platvormi kaudu toimepandud 
õigusrikkumiste eest, sõltumata sellest, kas tegemist oli Kasutajakonto kasutamiseks volitatud 
isikuga. 

13.4. Cachet ei vastuta Kasutaja poolt saadava kindlustuspoliisi viibimise ega sellega Kasutajale 
tekitatud kahjude eest. 



 

13.5. Kuigi Cachet on võtnud kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada kiire ja usaldusväärne 
teenus, ei taga Cachet, et Platvormi, Veebilehe ja Teenuste kasutamine on vaba vigadest või 
katkestustest ning Avokaado ei vastuta mistahes häirete, mistahes teelolevate materjalide 
kadumise või kahjustumise või teise arvutisüsteemi allalaetud materjali või teabe kadumise või 
kahjustumise eest. 

13.6. Cachet võib käesolevatest Kasutustingimustest tulenevaid mistahes õiguseid kolmandatele 
isikutele üle anda või anda Kasutustingimustest tulenevaid kohustusi edasi allhankijatele. 
Kasutaja ei või käesolevatest Kasutustingimustest tulenevaid mistahes õiguseid kolmandatele 
isikutele üle anda või anda Kasutustingimustest tulenevaid kohustusi edasi allhankijatele ilma 
Cachet vastava nõusolekuta. 

13.7. Vääramatu jõud – kumbki pool ei vastuta täitmise viivituse või tegematajätmise eest, kui selle 
põhjustas sõda, sabotaaž, looduskatastroof, elektri-, interneti- või sidekommunikatsiooni 
katkestus, mis ei olnud põhjustatud kohustatud poole poolt. Kumbki pool teeb mõistlikke 
jõupingutusi, et vääramatu jõu asjaolude tagajärgi vähendada. 

 

14. VASTUTAV AVALIKUSTAMINE 

14.1. Cachet nõustub turvauuringutega, kui järgitakse alltoodud vastutava avalikustamise reegleid. 
Vastasel juhul loetakse sellist tegevust ebaseaduslikusk ründeks või ründekatseks Platvormi või 
Cachet vastu. 

14.2. Cachet julgustab turvauuringute tegijaid teavitama Cachet’d mistahes Platvormil identifitseeritud 
turvaaugust, järgides käesolevaid vastutava avalikustamise reegleid. 

14.3. Turvauuringute tegijad peavad tagama, et turvaaukudest ei teavitata avalikult enne kui Cachet’l on 
olnud mõistlik 30-päevane periood turvaaugu parandamiseks. 

14.4. Mistahes kahtlustatud või avastatud turvaohtude detailid tuleb edastada Cachet’le e-posti teel: 
support@cachet.me 

14.5. Teavitus e-kirjale tuleb lisada: 

14.5.1. turvaohu tehnilised andmed ning kuidas seda taasluua; 

14.5.2. turvauuringu tegija nimi ja e-posti aadress; 

14.5.3. kas sooviksid saada avalikult tunnustatud turvaaugu avalikustamis eest. 

14.6.        Keelatud on: 

14.6.1. saada ligipääsu, laadida alla või muuta andmeid, mis on mistahes kontol, mis ei kuulu 
turvauuringu tegijale; 

14.6.2. viia läbi või proovida läbi viia teenuste blokeerimise rünnakut; 

14.6.3. teostada testimist sellisel viisil, mis halvendaks meie teenuste toimimist; 

14.6.4. teadlikult postitada, edastada, üles laadida, linkida, saata või salvestada Platvormile 
või selle kaudu pahavara; 



 

14.6.5. saata Kasutajatele rämpsposti või muid tellimata sõnumeid või põhjustada nende 
saatmist; 

14.6.6. mistahes uu turvatestimine, mis rikub kohalduvat seadust või Kasutustingimusi. 

14.7. Rahalised nõuded avastatud turvaohtude avaldamise eest loetakse olevat käesolevate 
Kasutustingimustega vastuolus. 

 


