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SMG TEENUSED 
 

TEENUSETINGIMUSED 

Jõustumiskuupäev: märts 2018 

Need teenusetingimused (edaspidi „tingimused“) kirjeldavad tingimusi, mille alusel pakuvad 
Service Management Group, LLC ja tema partnerid (edaspidi „SMG“ või „meie“ või „me“) teile 
juurdepääsu veebisaitidele, teenustele ja rakendustele, sealhulgas mobiilirakendustele, millega 
need tingimused seotud on või kus nendele tingimustele viidatakse (edaspidi üheskoos „SMG 
teenused“).   
 
Enne SMG teenuste kasutamist lugege need tingimused tähelepanelikult läbi. Need tingimused 
moodustavad siduva kokkuleppe SMG ja teie vahel.  
 
MISTAHES SMG TEENUSE KASUTAMISEGA VÄLJENDATE OMA NÕUSOLEKUT 
NENDE TINGIMUSTEGA JA KINNITATE, ET OLETE VÕIMELINE JA KOMPETENTNE 
SEDA NÕUSOLEKUT ANDMA. KUI KASUTATE SMG TEENUSEID OMA TÖÖANDJA 
NIMEL, LOETAKSE TEIE ANTUD NÕUSOLEKUT TEIE TÖÖANDJA JA SMG VAHEL 
SÕLMITUD LEPINGUKS NING TE KINNITATE, ET TEIL ON PIISAVAD ÕIGUSED OMA 
TÖÖANDJA NENDE TINGIMUSTEGA SIDUMISEKS. 
 
 
   
 

 

 

 
KUI TE EI NÕUSTU NENDE TEENUSETINGIMUSTE KÕIGI SÄTETEGA, EI TOHI TE 
SMG TEENUSEID KASUTADA. 
 
1. TINGIMUSTE MUUDATUSED 
Nende tingimuste jõustumiskuupäev on näidatud sellel veebilehel.  Uute võimaluste lisamisel 
võime neid tingimusi muuta.  SMG võib neid tingimusi igal ajal muuta, värskendades seda lehte.  
Kõik niisugused muudatused on teie jaoks siduvad ning seetõttu peaksite seda lehte aeg-ajalt 
uuesti külastama ja tingimused üle vaatama.  Kui jätkate SMG teenuste kasutamist pärast seda, 
kui muudetud tingimused meie saidil avaldatakse, kinnitate sellega, et olete muudetud 
tingimustega nõus. Muudetud tingimused tühistavad kõik eelnevalt kehtinud, tingimustega seotud 
lepingud, teavitused ja avaldused, kuid muudatusi ei rakendata tagasiulatuvalt.  
 
 
2. LISATINGIMUSED 
Teatud SMG teenused või SMG teenuste vahendusel pakutavad teenused, näiteks 
mobiilirakendused, auhinnaloosid, eripakkumised ja muud teenused, võivad olla seotud 
lisatingimustega, mille leiate vastavate teenuste juurest („lisatingimused“). Enne niisuguste 

OLULINE MÄRKUS. Need tingimused sisaldavad sätteid, mis piiravad meie vastutust teie 
ees ja panevad teile kohustuse lahendada meiega tekkinud vaidlused lõplike ja siduvate 
vahekohtuotsuste alusel, mitte klassi- ega esindushagimenetluse käigus. Täpsemat teavet 
vaadake altpoolt, jaotistest „LEPINGU KEHTIVUS, GARANTIIDE LAHTIÜTLUS JA 
VASTUTUSPIIRANGUD“ (jaotis 7) ja „VAIDLUSTE LAHENDAMINE“ (jaotis 9) 
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teenuste kasutamist peate lisatingimustega nõustuma. Kõik lisatingimused kehtivad koos sellel 
lehel kirjeldatud tingimustega.  Kui mõni lisatingimuste säte on sellel lehel kirjeldatud tingimustega 
vastuolus, rakendatakse lisatingimuste sätteid. 
 
3. SMG SISU 
SMG teenused, sealhulgas kogu teave ja tarkvara ning kõik graafikud, pildid, kunstiteosed, 
tekstid, videoklipid, andmekogumid, heliklipid, kaubamärgid, teenusemärgid logid, ärinimed ja 
muu sisu, mis edastatakse SMS teenuste kaudu või vahendusel (edaspidi üheskoos „SMG sisu“), 
on SMG, meie partnerite, litsentsijate või meie esindatud ettevõtete omand, mida kaitsevad nii 
Ameerika Ühendriikide kui ka teiste riikide autorikaitse-, patendi- ja muud seadused. Peale allpool 
kirjeldatud piiratud litsentsi tingimustes nimetatud juhtude või muude seadusest tulenevate 
juhtude tohite meie autoriõigusi, kaubamärke, muud intellektuaalset omandit või mistahes osa 
SMG teenustest kasutada, reprodutseerida, dubleerida, paljundada, müüa, edasi müüa ning 
sisule juurde pääseda, sisu muuta või muul viisil osaliselt või täismahus kasutada vaid meie 
eelneval kirjalikul loal.  SMG sisu volitusteta kasutamine võib olla vastuolus autoriõiguse seaduse, 
kaubamärgiseaduse või teiste seadustega. 
 
Kui olete nende tingimustega (ja konkreetse SMG sisuga seotud lisatingimustega) nõus, annab 
SMG teile isikliku, tagasivõetava, mitteeksklusiivse, mitteedasiantava ja piiratud 
(edasilitsentsimisõiguseta) litsentsi SMG teenustele juurdepääsemiseks ja SMG sisu 
allalaadimiseks, printimiseks ja/või kopeerimiseks ainult isiklikul otstarbel ja vastavalt nendele 
tingimustele. Teadvustate, et SMG teenustes sisalduvaid ärisaladusi ega intellektuaalset omandit 
pole teile litsentsitud ega muul viisil avaldatud.  Teadvustate, et HTML-kood, mille SMG 
teenuselehtede kuvamiseks genereerib, on kaitstud SMG autoriõigustega.  Kõik õigused, mida 
selles dokumendis selgesõnaliselt edasi ei anta, kuuluvad SMG-le. 
 
Nõustute, et kui te pole saanud SMG-lt eelnevalt vastavat kirjalikku luba, siis te ei  

a. tohi kasutada SMG sisu ühegi teise töö osana (näiteks oma veebisaidil), avalikult ega 
ärilisel eesmärgil, 

b. tohi muuta ühtegi autoriõiguste, kaubamärkide või intellektuaalse omandiga seotud 
märkust, mis võib olla SMG sisu osa, ega 

c. tohi teha süvaviidet ühelegi SMG teenustega seotud lehele (s.t ei viita ühelegi lehele 
peale vastavate teenuste peamiste veebilehtede).  

SMG teenuste juures kuvatud kaubamärgid, logod ja teenusemärgid (edaspidi „märgid“), 
kuuluvad SMG-le või kolmandatele isikutele.  Ilma SMG või vastava kolmanda isiku loata pole 
teil lubatud märke kasutada.  Kui soovite infot selle kohta, kuidas saada SMG luba SMG 
teenuste kasutamiseks, saatke meil aadressill privacyofficer@smg.com. 
 
4. SMG TEENUSTE KASUTAMINE 

 
4.1. Sobivus.  SMG teenused pole suunatud lastele, kes nende elukohariigi seaduste kohaselt 

pole veel piisavalt vanad oma isikuandmete töötlemiseks vajaliku nõusoleku andmiseks.  
Kui te pole oma riigi seaduste kohaselt nõusoleku andmiseks piisavalt vana, ei tohi te SMG 
teenuseid kasutada.  
 

4.2. Teie konto.  Osa SMG teenuste võimaluste kasutamiseks võidakse teil paluda luua konto 
(edaspidi „konto“).  Konto loomisel nõustute esitama, säilitama ja täiendama oma andmeid 
nii, et need oleksid pidevalt täpsed, ajakohased ja täielikud.  Nõustute mitte esinema ühegi 
teise isiku ega üksuse nimel ja mitte esitama oma isiku ega enda suhete kohta mõne isiku 
või üksusega valeandmeid. Muu hulgas ei tohi te kasutada teiste isikute kasutajanimesid, 
paroole ega muid kontoandmeid või teiste isikute nimesid, sarnaseid jooni, häält, pilti ega 

mailto:privacyofficer@smg.com
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fotot.  Lisaks nõustute meid viivitamatult teavitama aadressil privacyofficer@smg.com, kui 
saate teada oma kasutajanime, parooli või muude kontoandmete loata kasutamisest või 
muudest SMG teenuste kasutamisega seotud turberikkumisest.   

 

 
Konto loomisega nõustute, et SMG võib teiega konto aktiveerimiseks kasutatud 
meiliaadressi kaudu ühendust võtta. 

Ärge lubage teistel isikutel oma kontot kasutada. Vastutate kõigi teie konto kasutamisega 
seotud sündmuste eest, sealhulgas ka nende juhtude eest, kui kontot kasutab keegi teine, 
kellele olete andnud juurdepääsu oma kontole.   

4.3. Teie vastutus.  
 
Nõusolek kasutada SMG teenuseid ainult seaduslikel eesmärkidel.  Nõustute, et 
kasutate SMG teenuseid ainult seaduslikel eesmärkidel. Te ei kasuta SMG teenuseid viisil, 
mis võiks häirida, takistada, üle koormata või häirida SMG servereid või võrke või häirida 
kolmandate isikute võimalust SMG teenuseid kasutada ja nautida.  

 

Nõusolek mitte kasutada SMG teenuseid ebaseaduslikul või keelatud eesmärgil.  Lisaks 
kinnitate, et ei ürita saada ligipääsu nendele SMG teenustele, mille kasutamiseks teil õigust 
pole, teiste kasutajate kontodele ega SMG arvutisüsteemidele või võrkudele häkkimise, 
paroolimurdmise ega muu võtte abil. Eelnevate sätete rakendamist piiramata kinnitate ka, et 
ei hakka ise (ja ei innusta ega volita selleks ka teisi isikuid) tegema järgmist: 

a. kopeerima, muutma, kohandama, tõlkima, pöördprogrameerima, dekodeerima ega muu 
tegevuse abil juurdepääsu üritama ühelegi osale SMG teenustest ega SMG sisust;  

b. eemaldama SMG teenuste või SMG sisu kasutamisel kuvatavaid autoriõiguste, 
kaubamärkide või muude omandiõigustega seotud teateid;  

c. eemaldama, blokeerima ega muul viisil takistama teenuste turbefunktsioone või pettuste 
ennetamisega seotud funktsioone ega funktsioone, mis ennetavad või takistavad SMG 
sisu kasutamist või kopeerimist või seavad meie teenuste või SMG sisu kasutamisele 
piiranguid; 

d. teenuseid väärkasutama, püüdes süsteemi teadlikult salvestada või paigaldada viiruseid, 
Trooja hobuseid, ussviirusi, loogikapomme, nuhkvara, pahavara või muud pahatahtliku 
eesmärgiga seotud või tehnoloogiliselt kahjulikku materjali; 

e. kasutama roboteid, ämblikke, saidiotsingu ega infokogumisrakendusi või muid 
automaatseid lahendusi, protsesse või vahendeid SMG teenustega seotud teabele 
juurdepääsemiseks ega teabe kogumiseks või indekseerimiseks;  

f. SMG teenuseid ega ühtegi SMG teenuste abil pakutavat võimalust või funktsionaalsust 
ühelegi kolmandale isikule ühelgi põhjusel rentima, liisima, laenama, müüma, omistama, 
levitama, avaldama, üle kandma ega muul viisil kättesaadavaks tegema, sealhulgas ei 
tohi te SMG teenuseid kättesaadavaks teha võrgus, kus neid teenuseid saaks kasutada 
korraga rohkem kui ühes seadmes; 

g. ümbervormistama ega raamima mistahes osi SMG teenuste osaks olevatest 
veebilehtedest; 

h. looma automaatsete vahendite ega valede andmete abil või valelikel põhjustel mitut 
kontot või 
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i. koguma või salvestama ühegi teise kasutaja andmeid ilma selle kasutaja eelneva 
kirjaliku nõusolekuta. 
 

SMG teenuste õigusteta kasutamise või väärkasutamise tagajärjed.  Nõustute, et nende 
reeglite rikkumise korral katkeb teie õigus SMG teenuseid kasutada kohe ja et SMG-l on 
õigus peatada teie juurdepääs SMG teenustele täiendava teavituseta, kui rikute nendes 
tingimustes või täiendavalt rakenduvates tingimustes seatud nõudeid või piiranguid.  Lisaks 
nõustute meie soovil tagastama või hävitama teie kasutuses olevad saidi materjalid. 
 
SMG teenuste volitusteta kasutamine või väärkasutamine on rangelt keelatud. Sõltuvalt 
asjaoludest võidakse nende tegude eest esitada kriminaalsüüdistus või tsiviilnõue. SMG 
jätab endale õiguse teavitada õiguskaitseorganeid kõigist nende tingimuste rikkumistest või 
teenuste loata kasutamisest.  SMG teenuste volitusteta või mittesihipärase kasutamise 
korral katkeb teie õigus SMG teenuseid kasutada kohe ja SMG võib kohe peatada teie 
juurdepääsuõiguse SMG teenustele. 
Teie kohustus tasuda SMG teenuste kasutamisega seotud tasud, lõivud ja muud kulud 
(sealhulgas tekstisõnumite tasud).  Vastutate ainuisikuliselt kõigi tasude, lõivude ja muude 
SMG teenuste kasutamisega seotud kulude tasumise eest.  Kui kasutate SMG teenuseid 
nutitelefoni, tahvelarvuti või mõne muu mobiilse seadme abil, peab teil olema Wi-Fi-võrgu 
ühendus või mobiilne internetiühendus. Teatud teenuste kasutamiseks on vajalik 
sõnumisaatmise (SMS või MMS) võimalus. Nõustute isiklikult tasuma kõik teie 
mobiilsideoperaatori esitatud, sõnumite saatmise ja andmeside kasutamisega seotud arved. 
Me ei küsi pakutavate sõnumsideteenuste eest tasu, aga rakenduda võivad tekstisõnumi 
saatmise ja andmeside kasutamise tasud.  Saadetud tekstisõnumite ja kasutatud andmeside 
eest peate tasuma mobiilsideoperaatori saadetud arve alusel. Täpsemat teavet hindade ja 
muude üksikasjade kohta küsige oma mobiilsideoperaatorilt.  SMG ei vastuta tekstisõnumite 
saatmisel esinevate viidete või tekstisõnumite saatmise nurjumise eest, sest sõnumite 
kohaletoimetamine sõltub teie mobiilsideoperaatori andmesideteenusest. Tekstisõnumite 
saatmine ei pruugi kõigis piirkondades kogu aeg võimalik olla.   

Tekstisõnumite saamisega nõustumise tagajärjed.   Kui annate nõusoleku meilt 
tekstisõnumite saamiseks, sõltub meie sõnumite saatmise sagedus sellest, milliseid tehinguid 
meiega teete.  Nõustudes saama meie tekstisõnumeid, mõistate ja nõustute, et SMG 
võib teile sõnumite saatmiseks kasutada automaatvalimissüsteemi ja et tekstisõnumite 
saamisega nõustumine pole kaupade või teenuste ostmise eelduseks.  

4.4 Kaastööd.  SKG võib aeg-ajalt pakkuda teile või teistele kasutajatele võimalust SMS-
teenuste abil või vahendusel vabatahtlikult postitada või muul viisil avaldada hinnanguid, 
soovitusi, videote kommentaare, ideid, märkusi, kontseptsioone või muud teavet või 
materjali (edaspidi üheskoos „Kaastööd“).   
 
Olete ja jääte ainuisikuliselt vastutavaks oma kaastööde ja nende esitamise ja postitamise 
tagajärgede eest.  Vastutate ainuisikuliselt võimalikest autoriõiguste või omandiõiguste 
rikkumistest tulenevate nõuete või muude teie kaastööde põhjustatud kahjude eest.  
Kaastööde esitamisel või postitamisel peaksite lisama võimalikult vähe isikuandmeid, sest 
sõltuvalt teie esitatud andmetest võib tekkida võimalus kaastöid teiega seostada. 
 
SMG-le (ja/või meie määratud isiku[te]le) või mistahes SMG teenustele kaastöid saates, 
postitades või edastades annate automaatselt loa või kinnitate, et annate või mõni teine 
teie esitatud materjali omanik on selgesõnaliselt andnud SMG-le ja meie määratud isikutele 
ülemaailmse, mitteeksklusiivse, (mitmeastmeliselt) all-litsentsitava, ülekantava, tasuta, 



 
 

5 
 

igavese ja mittetühistatava õiguse esitatud kaastöid kasutada, reprodutseerida, 
(mitmeastmeliselt) all-litsentsida, levitada või luua teie kaastöö alusel uusi töid, esitada või 
importida teie kaastöid (täielikult või osaliselt) teadaolevas või hiljem loodavas vormis, 
ärilisel või mistahes muul eesmärgil teile kompensatsiooni maksmata.  Teiste sõnadega: 
SMG-l on automaatselt õigus teie kaastöid kasutada – ja muu hulgas ka reprodutseerida, 
avaldada või eetrisse anda – igal pool, igal ajal ja mistahes andmekandjal, ilma et SMG-l 
tekiks teile tasu maksmise kohustus või muud laadi kohustus. Samuti lubate kõigil teistel 
kasutajatel isiklikul otstarbel teie kaastööle ligi pääseda ning seda vaadata, salvestada või 
reprodutseerida.  Selle nõusolekuga annate SMG-le (ja/või meie määratud isikutele) õiguse 
kasutada teie kaastöid mistahes eesmärgil ka mujal.  Teil pole mingitel tingimustel õigust 
saada mistahes vormis tasu selle eest, et SMG (ja/või meie määratud isik[ud]) mõnda teie 
kaastööd kasutab.  Kõiki teie kaastöid peetakse mittekonfidentsiaalseteks ja 
mittekaubanduslikeks.     

 
Teie postitatud kaastööd võidakse teha avalikult kättesaadavaks.  Teadvustate, et teil pole 
alust eeldada, et teie postitatud kaastööd jäävad privaatseks.  Lisaks teadvustate ka seda, 
et postitate kõik kaastööd vabatahtlikult ja isiklikul riisikol.  SMG, SMG klientide või mõne 
teise üksuse või isikuga seotud teabe, märkuste või muu sisu postitamisel järgige head tava.  
Kui esitate kaastöid, mis sisaldavad laimavat või muul seaduslikul põhjusel vaidlustatavat 
materjali, võib teil tekkida kohustus hüvitada teistele kasutajatele, SMG-le või kolmandatele 
isikutele põhjustatud kahjud.   Kaastöö postitamisel võite juhul, kui teie elukohariigis kehtivad 
asjakohased seadused ei sätesta teisiti, valida, kas soovite siduda kaastöö oma 
kasutajanimega või tahate kasutada pseudonüümi.   
 
SMG pole juriidiliselt vastutav kasutajate kaastöö sisu eest isegi juhul, kui kaastööd 
sisaldavad laimavat või muul seaduslikul põhjusel vaidlustatavat materjali.  SMG ei vastuta 
SMS-teenustesse või SMS-teenuste kaudu postitatud või muul viisil avaldatud arvamuste, 
nõuannete ega soovituste eest ja ei ole nendega vaikimisi nõus.  SMG ütleb selgesõnaliselt 
lahti igasugusest niisuguste kaastöödega seotud vastutusest.  SMG ei kinnita ega kontrolli 
kasutajate kvalifikatsiooni, tausta ega võimeid ega nende SMG teenuste saitidele või SMG 
teenuste vahendusel postitatud kaastöid.  Seepärast soovitab SMG teil kaastööde esitamisel 
tegutseda läbimõeldult ja mõistlikult.  
 
Kaastööd postitades nõustute, kinnitate ja tagate, et teie kaastöö sisu: 
 

a. on tõene ja täpne; 
b. on seotud näidatud teemaga või SMG teenustega seotud teemaga;  
c. ei riku ega kasuta seadusevastelt ühegi kolmanda isiku autoriõigust, kaubamärgiõigust, 

patenti, kirjandusõigust, ärisaladust, õigust privaatsusele, omandiõigust, lepingulist 
õigust ega muud tüüpi õigusi; 

d. ei sisalda ühtegi isikut tuvastada võimaldavat teavet ega teavet, mis sisaldab muu 
hulgas ka isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui teil on sellise teabe kasutamiseks 
vastava isiku kirjalik nõusolek;  

e. ei sisalda alusetuid väiteid kolmandate isikute ega nende toodete või teenuste kohta;  
f. ei sisalda laimavat, halvustavaid, väärasid, eksitavaid, vulgaarseid, ebasündsaid, 

pornograafilisi, vägivallale õhutavaid, äärmuslikke, seksuaalse sisuga, vihkamisele 
õhutavaid, roppe, ähvardavaid, ahistavaid, ühiskonnavaenulikke ega seksuaalsuse või 
rassi alusel ahistavaid kommentaare või muud laadi sisu, mis kahjustab või kõigi 
eelduste kohaselt võib kahjustada mõne isiku või üksuse huve;  

g. pole ebaseaduslik, ei innusta ebaseaduslikele tegudele ega õigusta ebaseaduslikke 
tegusid või arutelu ebaseaduslike tegude üle eesmärgiga niisuguseid tegusid sooritada;  
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h. pole seotud äri ega ettevõtlusega ja ei reklaami ega paku müügiks tooteid ega teenuseid 
(ükskõik, kas kasumihuviga või mitte) ja ei agiteeri lugejaid (muu hulgas näiteks 
annetuste või otsetoetuste tegemisele); 

i. ei sisalda viiruseid ega muid kahjulikke komponente ega ole loodud muul viisil SMG 
teenustega või teenustega seotud võrkudega manipuleerimiseks või muul moel mistahes 
isiku või üksuse jaoks SMG teenuste kasutamise ja nautimise häirimiseks ja 

j. on kooskõlas kõigi kaastööga ning selle SMG teenusega, mille jaoks või mille kaudu 
oma kaastöö postitate, seonduvate seaduste, määruste, reeglite, eeskirjade ja 
lepingusätetega ning rakenduvate vanusepiirangutega. 

 
Teadvustate ja nõustute, et SMG-l on õigus, aga mitte kohustus muuta ja eemaldada või 
keelduda avaldamast või avaldamise luba andmast mistahes kaastööle.  SMG ei võta 
mingisugust kohustust ega vastutust seoses teie või mõne kolmanda isiku postitatud 
kaastööga.  SMG ei saa tagada ja ei taga, et kõik kasutajad neid tingimusi järgivad, ning 
samamoodi nagu teie ja SMG vahelise suhte puhul, jääb niisugustest lepingurikkumistest 
tulenevate kahjude või vigastuste risk teie kanda.   

 
SMG soovitab teil tungivalt vältida oma kaastöödes mistahes isikuandmete avaldamist, sest 
teie kaastöödes avaldatud isikuandmed on teiste kasutajate jaoks avalikud.  SMG ei vastuta 
teabe eest, mille otsustate oma kaastöödes avaldada.  

 
 

 
5. KOLMANDATE ISIKUTE SAIDID JA TEENUSED 
SMG teenustes võib sisalduda viiteid kolmandate isikute veebisaitidele ja teenustele, sealhulgas 
sotsiaalmeedialehtedele (edaspidi üheskoos „viidatud teenused“).  SMG ei kontrolli viidatud 
teenuseid ja ei vastuta viidatud teenuste saitide ega nendel saitidel sisalduva või viidatud teenuste 
veebisaitidelt mistahes vormis hangitud teabe või materjali eest.  Lingi kuvamine ei väljenda SMG 
heakskiitu viidatud teenusele ega mingisugust seost viidatud teenuste operaatoritega.  SMG ei 
uuri, kontrolli ega jälgi viidatud teenuseid.  SMG avaldab linke viidatud teenustele vaid teie 
mugavuse huvides.  Kasutate viidatud teenuseid ainult isiklikul vastutusel.  
 
6. PRIVAATSUS/TURVALISUS 
Enne teenuste kasutamist lugege hoolikalt läbi SMG privaatsuspoliitika, et saada ülevaade 
sellest, milliseid andmeid SMG teilt SMG teenuste kasutamise käigus kogub, kuidas neid andmeid 
töötleme ja kellega võime jagada teie isikuandmeid.  
 
7. LEPINGU KEHTIVUS, GARANTIIDE LAHTIÜTLUS JA VASTUTUSPIIRANGUD 

 
SMG garanteerib, et SMG on nende tingimustega seaduslikult nõustunud ja SMG-l on 
nõustumiseks vajalikud volitused. Teie garanteerite, et olete nende tingimustega seaduslikult 
nõustunud ja teil on selleks piisavad seaduslikud volitused. 
 
KÕIGIL JUHTUDEL, PEALE EESPOOL SELGESÕNALISELT KIRJELDATUD 
ERANDJUHTUDE, PAKUTAKSE SMG TEENUSEID OLEMASOLEVAL JA SAADAOLEVAL 
KUJUL, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA.  
SMG ei anna kinnitusi ega garantiisid SMG sisu või SMG teenuste või sisu kasutamise tulemuste 
täpsuse, usaldusväärsuse, täielikkuse või ajakohasuse kohta.  Kasutate SMG teenuseid ja sisu 
omal riskil.  SMG teenused ja SMG sisu muutuvad pidevalt.  Neid muudatusi võidakse teha igal 
ajal. SMG teenustes võib olla kolmandate isikute loodud sisu.  SMG ei vastuta kolmandate isikute 
loodud sisu eest.  
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SMG TEENUSEID JA SMG SISU PAKUTAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL ILMA MISTAHES 
GARANTIIDETA.  SMG ÜTLEB MAKSIMAALSES SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES 
SELGESÕNALISELT LAHTI IGASUGUSTEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, 
SEALHULGAS KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST JA KAUBELDAVUSE 
TINGIMUSTEST, NING EI TAGA SISU SOBIVUST MÕNE KONKREETSE EESMÄRGI 
SAAVUTAMISEKS, SISU VASTAVUST PEALKIRJALE, OMANDIÕIGUSE VÕI KOLMANDA 
ISIKU ÕIGUSTE ARVESTAMIST, DEFEKTIDE PUUDUMIST VÕI TAKISTUSTETA 
KASUTUSVÕIMALUST. SAMUTI ÜTLEB SMG LAHTI KÕIGIST EDASIMÜÜGI VÕI MÜÜDUD 
SISU KASUTAMISEGA SEOTUD KAUDSETEST GARANTIIDEST.   
 
SMG EI GARANTEERI, ET (A) SMG TEENUSED VASTAVAD TEIE VAJADUSTELE, (B) SMG 
TEENUSEID SAAB KASUTADA HÄIRIMATULT JA TEENUSTES EI ESINE VIIRUSEID EGA 
TÕRKEID EGA SEDA, ET (C) TUVASTATUD TÕRKED PARANDATAKSE.  SMG EI VASTUTA 
KAASNEVATE KULUDE EEST, KUI SMG TEENUSTE VÕI SISU KASUTAMISE TÕTTU TEKIB 
TEIL VAJADUS REMONTIDA VÕI ASENDADA OMA SEADMEID, ESINEB ANDMEKADU VÕI 
TEENITE KAHJUMIT. SMG VÕI TEMA VOLITATUD ESINDAJATE ANTUD MISTAHES 
SUULISE VÕI KIRJALIKU NÕUANDEGA EI KAASNE GARANTIID.  MÕNEDES 
JURISDIKTSIOONIDES POLE LUBATUD KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMINE JA 
SEEPÄRAST EI PRUUGI MÕNED VÕI KÕIK ÜLALKIRJELDATUD VÄLISTUSED TEIE PUHUL 
KEHTIDA. 
 
KASUTATE SMG TEENUSEID OMAL VASTUTUSEL.  Kui te pole SMG teenustega, sealhulgas 
mistahes SMG teenuste kaudu avaldatud sisuga rahul, on teil õigus SMG teenuste kasutamine 
lõpetada. 
 
NÕUSTUTE, ET SMG EGA ÜKSKI MISTAHES SMG TEENUSTE RAAMES NIMETATUD 
KOLMAS ISIK POLE ÜHELGI JUHUL VASTUTAV (A) MISTAHES KAHJUDE EEST, 
SEALHULGAS EI OTSESTE, KAUDSETE KAHJUDE, ERIKAHJUDE, HOIATUSEKS 
MÄÄRATUD KAHJUHÜVITISTE, JUHUSLIKE, TEISESTE KAHJUDE, KARISTUSLIKE 
KAHJUHÜVITISTE EGA MUUD TÜÜPI KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, 
ASENDUSKAUPADE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE, KASUTUSVÕIMALUSE VÕI ANDMETE 
KADUMISE, KASUMI VÄHENEMISE VÕI ÄRITEGEVUSE HÄIRITUSE EEST), SÕLTUMATA 
SELLEST, KUIDAS NIISUGUSED KAHJUD TEKIVAD VÕI MISSUGUNE TEOREETILINE 
VASTUTUS TULENEB NENDEST TINGIMUSTEST VÕI VÕIMALUSEST/VÕIMATUSEST 
KASUTADA SMG TEENUSEID VÕI NENDE ABIL AVALDATUD SISU, ÜKSKÕIK, KAS SEE 
PÕHINEB GARANTIIL, LEPINGUL, RANGEL VASTUTUSEL, LEPINGUVÄLISEL (SH 
HOOLETUSEST VÕI MUUST PÕHJUSEST TINGITUD KAHJUD) VASTUTUSEL VÕI MUUL 
JURIIDILISEL TEOORIAL, ISEGI KUI SMG-D ON HOIATATUD NIISUGUSE KAHJU 
VÕIMALIKKUSE EEST EGA (B) ÜHEGI TEISE MISTAHES KAHJUNÕUDE VÕI KAHJU EEST, 
MIS TULENEB SMG TEENUSTE KASUTAMISEST.   SEE VASTUTUSE LAHTIÜTLUS EI KEHTI 
SEADUSEGA KEELATUD JUHTUDEL.  
KUI SELLES, 7. JAOTISES KIRJELDATUD GARANTIIDE JA VASTUTUSTE LAHTIÜTLUSI EI 
SAA MISTAHES PÕHJUSEL JÕUSTADA VÕI RAKENDADA, ON SMG MAKSIMAALNE 
VASTUTUSMÄÄR MISTAHES SIIN KIRJELDATUD KAHJUTÜÜBI PUHUL KUNI 1000 $. 
 
Teadvustate ja nõustute, et ülalkirjeldatud vastutuspiirangud koos teiste nende tingimuste 
vastutust piiravate sätetega on olulised tingimused ning SMG annab teile nendes 
tingimustes sätestatud õigused vaid juhul, kui nõustute ülalkirjeldatud 
vastutuspiirangutega. 
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KUI OLETE CALIFORNIA ELANIK, LOOBUTE OMA ÕIGUSTEST VASTAVALT CALOIFORNIA 
TSIVIILKOODEKSI PARAGRAHVILE 1542, MIS SÄTESTAB, ET „ÜLDIST VABASTUST EI 
LAIENDATA NÕUETELE, MILLEST KREEDITOR POLE TEADLIK JA MILLE OLEMASOLU EI 
SAA TA KA OMA MATERJALI AVALDAMISE HETKEL AIMATA NING MIS OLEKS JUHUL, KUI 
TA OLEKS SELLEST TEADLIK, MATERIAALSELT MÕJUTANUD TEMA KOKKULEPET 
VÕLGNIKUGA“. 
 
8. KOMPENSEERIMINE  
Nõustute omal kulul kaitsma ja hüvitama kogu kahju, vastutuse, kõik nõuded ja menetluskulud, 
sealhulgas, kuid mitte ainult, rahalised kahjud ja kulud, kaitsekulud, sealhulgas mõistlikud tasud 
advokaatidele ja raamatupidajatele, mis kaasnevad niisuguste kolmandate isikute SMG vastu 
esitatud nõuetega, mis on tingitud sellest, et kasutate SMG teenuseid või rikute neid 
kasutustingimusi, kolmandate isikute õigusi või kehtivat seadust, ja vältima nende nõuete 
pööramist SMG, tema klientide, direktorite, ametnike, töötajate või agentide vastu.  See 
kompenseerimissäte ei rakendu seaduses välistatud juhtudel.  SMG jätab endale õiguse omal 
kulul võtta mistahes kompensatsioonidega seotud kohtumenetluses kaitsemenetluse ja 
hüvitistega seotud küsimuste haldamise enda kanda. Ühtegi SMG õigusi või kohustusi mõjutavat 
kokkulepet ei tohi teha SMG eelneva kirjaliku nõusolekuta. 
 
9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
Kui pole tegu intellektuaalomandiga seotud õigustest või kohustustest või õiguste rikkumisest 
tulenevate nõuetega, mille puhul kehtivad USA föderaalsed seadused, menetletakse ja 
lahendatakse kõiki teie ja SMG vahelisi vaidlusi, mis tulenevad neist tingimustest või on seotud 
nende tingimustega, vastavalt Missouri osariigi (Ameerika Ühendriigid) seadustele, sõltumata 
sellest, millisest riigist olete pärit või millises riigis teenuseid kasutate, ja sellest, kas esineb 
seadustest tulenevaid vastuolusid.  Kõiki niisuguseid vaidlusi tuleb tõlgendada kooskõlas 
Missouri osariigis Missouris sõlmitud ja rakendatud lepingutele kehtivate seadustega. Teie ja 
SMG nõustute, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvaheliste 
müügilepingute kohta nende tingimuste koostamisel ega rakendamisel ei arvestata.  
 
TEIE JA SMG NÕUSTUTE, ET ÜKS OSAPOOL VÕIB TEISE VASTU ESITADA NÕUDEID 
VAID ENDA NIMEL, MITTE VÕIMALIKE KOLLEKTIIVSETE HAGIDE VÕI ESINDUSHAGIDE 
VÕI -MENETLUSTE HAGEJANA VÕI OSALEJANA.   
 
TEIE JA SMG NÕUSTUTE, ET KÕIK NÕUDED LAHENDATAKSE SIDUVA 
VAHEKOHTUMENETLUSEGA NENDE TINGIMUSTE 9. JAOTISES KIRJELDATUD VIISIL 
NING ET TEIE JA SMG LOOBUTE ÕIGUSEST MENETLEDA NIISUGUSEID NÕUDEID 
MISTAHES TAVAKOHTUMENETLUSES.  TAVAKOHTUS VÕIMALIKUD ÕIGUSED, NÄITEKS 
UURIMISVÕIMALUS, VÕIVAD VAHEKOHTUMENETLUSES PIIRATUD OLLA. 
 
Kõik teie ja SMG, SMG agentide, töötajate, ametnike, direktorite, juhtide, järglaste, määratud 
isikute, tütarettevõtete või partnerite vahelised vaidlused, mis tulenevad neist tingimustest või 
nende tõlgendamisest, tingimuste kehtivusest või kehtivuse lõppemisest, tingimuste tulemusel 
tekkinud suhetest, sealhulgas vaidlused nende tingimuste kehtivuse, rakendusulatuse ja 
jõustatavuse kohta (edaspidi üheskoos „hõlmatud vaidlused“), lahendatatakse Missouri osariigi 
siduvas vahekohtumenetluses, mida haldab American Arbitration Association (Ameerika 
Arbitraažiorganisatsioon – AAA), vastavalt vahekohtu reeglitele (sealhulgas vastavalt tarbijatega 
seotud reeglitele), mis kehtivad vastava menetluse algatamise päeval. Vähemalt 60 päeva enne 
vahekohtumenetluse algatamist teavitab menetlust algatav pool teist poolt menetluse algatamise 
kavatsusest kirjalikult. SMG saadab niisugused teavitused meili teel kas teie registreerumisel 
esitatud meiliaadressile või mõnele teisele meiliaadressile, mille olete SMG-le muudel põhjustel 
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andnud; teie peate SMG-le niisugused teavitused saatma meiliaadressil 
privacyofficer@smg.com.  
 
Kõik menetluse algatamise ja haldamise ning vahekohtuniku tasud makstakse vastavalt AAA 
reeglitele. Kui te aga suudate tõestada, et vahekohtu menetluskulud takistavad teil vahekohtu 
menetlust algatada, tasub SMG menetluse algatamise ja haldamise kuludest ja vahekohtuniku 
tasudest nii suure osa, kui vahekohtunik vajalikuks peab, et vahekohtumenetluse kulud ei 
takistaks teil menetluse algatamist. Kui vahekohtunik tuvastab, et teie vahekohtule esitatud 
nõu(d)e(d) on alusetu(d), nõustute hüvitama SMG-le kõik vahekohtumenetlusega seotud kulud, 
mille SMG teie eest tasus ja mille oleksite AAA reeglite kohaselt tavapäraselt pidanud tasuma 
teie. 
 
Vastavalt AAA ärilise vahekohtu reeglistikule valitakse iga menetluse jaoks välja üks 
vahekohtunik.  Vahekohtumenetlus viiakse läbi inglise keeles. Vahekohtunikul on õigus määrata 
mistahes tavakohtus rakendatavaid kergendusi ning mistahes vahekohtuniku tehtud otsus 
hüvitise määramise kohta on mõlemale poolele lõplik ja siduv ning selle võib esitada otsusena 
asjakohase jurisdiktsiooni mistahes kohtus. Vahekohtunikul pole aga õigust hoiatava või karistava 
iseloomuga kahjutasude määramiseks ja nende tingimustega nõustudes loobuvad mõlemad 
pooled niisuguste kahjude sissenõudmise õigusest.  Vahekohtunik tegutseb nende tingimuste ja 
kehtiva seaduse alusel. Selle nõude eiramist peetakse vahekohtu võimupiiride ületamiseks, mis 
annab aluse otsuse vaidlustamiseks kohtumenetluses. Vahekohtuniku otsus peab sisaldama 
kirjalikku selgitust ja jääb konfidentsiaalseks.  SMG ja teie nõustute, et hõlmatud vaidlused 
esitatakse vahekohtumenetlusse vaid ühekaupa.  EI TEIL EGA SMG-L POLE ÕIGUST 
ALGATADA ÜHEGI MENETLETETAVA VAIDLUSEGA SEOSES KLASSI-, ESINDUSHAGI 
EGA TSIVIILHAGI NING VAHEKOHTUNIKUL PUUDUB KA VOLITUS KLASSI-, ESINDUS- 
VÕI TSIVIILHAGI MENETLEMISEKS.  Kui mõnda nende tingimuste 9. jaotises esitatud 
vahekohtulepingu sätetest peetakse ettenägematuks, eemaldatakse ettenägematu säte ja teised 
arbitraažitingimused jäävad jõusse (aga ühelgi juhul ei hakata nõudeid menetlema klassihagi, 
esindushagi ega tsiviilhagina). Sõltumata vastupidist sätestavatest põhikirjadest või seadustest, 
tuleb teade mistahes nendest tingimustest tulenevate nõuete kohta saata hiljemalt ühe (1) aasta 
jooksul alates niisuguse nõude tekkimisest. Vastasel juhul nõue aegub.  Selle, 9. jaotise 
kontekstis sõltub nende tingimuste ja tingimustega seotud tehingute kehtivus föderaalse 
vahekohtuseaduse (Federal Arbitration Act) paragrahvi 9 U.S.C lõikest 1-16 (FAA).  
 
Märkus. Nende tingimustega nõustudes kinnitate üheselt, et loobute mistahes nõuetest või 
hagidest SMG vastu, mille esitamiseks võiks teil mõne väljaspool Ameerika Ühendriike paikneva 
jurisdiktsiooni seaduste alusel õigus tekkida, sealhulgas, kuid mitte ainult, nõuetest ja 
menetlustest, mille algatamise aluseks oleks teie elukohariigi seadused. Samuti nõustute, et 
käesoleva, 9. jaotise mõistes on teie asukoht ja vaidluste lahendamisel rakendatav jurisdiktsioon 
Ameerika Ühendriigid. 
 
10. PREEMIAD 
Aeg-ajalt võib SMG pakkuda teile võimalust teenida preemiaid, näiteks preemiapunkte soodustusi 
või eripakkumisi (edaspidi üheskoos „Preemiad“). Teile pakutavatest preemiatest teavitame SMG 
teenuste kaudu.  Preemiatest saadav kasu ja preemiate kehtivusperiood võib olla erinev, 
seepärast tutvuge iga preemia tingimustega enne preemia vastuvõtmist.  SurveyMini puhul 
aeguvad teie preemiapunktid, kui te ei tee üheksakümne (90) päeva jooksul ühtegi toimingut. Teie 
preemiad on mõeldud isiklikuks kasutamiseks.  Te ei tohi saadud preemiaid kellelegi üle kanda, 
omistada, müüa, vahendada ega millegi vastu vahetada. Kui seadustega pole ette nähtud teisiti, 
ei saa preemiaid vahetada raha vastu ega kasutada mõne teise SMG või klientide loodud 
kampaania, pakkumise või allahindluse osana. Pärast preemia väljavõtmist ei maksta teile ühelgi 

mailto:privacyofficer@smg.com
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tingimusel mingit krediiti ega hüvitist. SMG jätab endale õiguse preemiate väljastamist muuta, 
lõpetada või peatada. Nõustute täitma SMG preemiatega seotud lõplikke ja siduvaid otsuseid. 
 
11. MOBIILIRAKENDUSTE VÄRSKENDUSED 
Aeg-ajalt võime (oma äranägemise järgi) arendada meie mobiilirakendusi ja väljastada 
mobiilirakenduste värskendusi. Värskendusteks võivad olla versioonivärskendused, 
veaparandused, paigad ja muude tõrgete eemaldamised ja/või uued funktsioonid (edaspidi 
üheskoos „Värskendused“). Värskendused võivad teatud funktsioone ka muuta või eemaldada. 
Nõustute, et SMG-l pole kohustust värskendusi pakkuda ega jätkata mõne konkreetse funktsiooni 
pakkumist või võimaldada konkreetse funktsiooni kasutamist.  
 
Sõltuvalt teie mobiilse seadme sätetest (a) laaditakse värskendused pärast internetiga ühenduse 
loomist automaatselt alla ja paigaldatakse või (b) palutakse teil internetiühenduse loomise järel 
saadaolevad rakendused alla laadida ja paigaldada.   
 
Kõik värskendused tuleks seadmesse alla laadida ja paigaldada esimesel võimalusel.  Kui te 
värskendusi ei installi, ei pruugi SMG teenused korrektselt töötada. Lisaks nõustute ka sellega, 
et kõiki värskendusi loetakse SMG teenuste osaks ning neile kehtivad kõik käesolevad 
tingimused. 
 
12.  ELEKTROONILISED LEPINGUD  
SMG teenuseid kasutama hakades ja/või SMG teenuste kasutajaks registreerudes nõustute 
meiega elektroonilise lepingu sõlmima. 
 
13. GEOGRAAFILISED PIIRANGUD / EKSPORTIMISE KONTROLL  
SMG teenuseid ja SMG sisu pakutakse Ameerika Ühendriikides Missouri osariigis, ja kuigi nii 
teenustele kui ka sisule võidakse juurdepääs anda ka neile inimestele, kes ei ela Ameerika 
Ühendriikides, teadvustate, et seadusest või funktsionaalsetel põhjustel ei pruugi SMG teenused 
või SMG sisu teie jurisdiktsioonis kättesaadavad olla.   Kui te ei kasuta SMG teenuseid või SMG 
sisu Ameerika Ühendriikide territooriumil, peate järgima kõiki kohalikke seadusi, sealhulgas 
seadusi, mis on seotud SMG sisu importimise, eksportimise või taaseksportimisega.   
 
SMG teenustele võivad teatud riikides rakenduda ekspordipiirangu seadused, muu hulgas ka 
USA ekspordiadministratsiooni seadus ja sellega seotud määrused. Nõustute niisuguseid 
seadusi ja määrusi järgima ning mitte otseselt ega kaudselt eksportima, taaseksportima ega 
avaldama SMG teenuseid ja mitte tegema SMG teenuseid kättesaadavaks neis jurisdiktsioonides 
või riikides, kuhu on seaduste, eeskirjade või määruste kohaselt keelatud SMG teenuseid 
eksportida või taaseksportida või kus ei tohi SMG teenuseid kättesaadavaks teha. Lisaks 
nõustute ka täitma kõiki asjakohaseid föderaalseid seadusi, määrusi ja eeskirju ning täitma kõik 
kohustuslikud eeltingimused (sealhulgas hankima vajalikud ekspordilitsentsid või muud riiklikud 
load), enne kui ekspordite, taasekspordite, avaldate või teete SMG teenused muul viisil 
kättesaadavaks väljaspool Ameerika Ühendriike.  Lisaks kinnitate SMG sisu alla laadides ka, et 
ei asu riigis, millesse SMG teenuste eksportimine keelatud on ja et teid pole kantud USA 
Kaubandusministeeriumi tellimusest keeldumise tabelisse ega USA Rahandusministeeriumi 
musta nimekiirja (Specially Designated Nationals).   
 
14. USA RIIGIASUTUSTE ÕIGUSED  
48 C.F.R. § 2.101 määratluse kohaselt on SMG teenused äritarkvara. Seepärast saate juhul, kui 
esindate USA riigiasutust või olete mõne riigiasutuse lepingupartner, ainult needsamad SMG 
teenustega seotud õigused, mis antakse litsentsi alusel ka kõigile teistele kasutajatele, vastavalt 
lõigetele (a) 48 C.F.R. § 227.7201 kuni 48 C.F.R. § 227.7204, kaitseministeeriumi ja 



 
 

11 
 

kaitseministeeriumi lepingupartnerite puhul, ja vastavalt lõikele (b) 48 C.F.R. § 12.212 kõigi teiste 
litsentsi omavate USA riigiasutuste ja nende lepingupartnerite puhul. 
 

 
15. LÕPETAMINE  
 
SMG võiboma äranägemise järgi, eelneva teavitusega või ilma, muuta SMG teenuseid või 
lõpetada SMG teenuste pakkumise või muuta, peatada või kustutada teie konto või teie 
juurdepääsu SMG teenustele mistahes põhjustel ilma, et teil või kolmandatel isikutel tekiks õigus 
esitada SMG vastu nõudeid. Näiteks võidakse teie konto kustutada ja teil SMG teenuste 
kasutamine keelata, kui SMG-l on põhjust arvata, et olete alaealine. SMG võib ka sulgeda teie 
konto ja keelata teie juurdepääsu SMG teenustele eelneva teavitusega või ilma teavituseta, kui 
SMG-l on alust uskuda, et olete esitanud valesid, mittetäielikke või ebatäpseid andmeid või olete 
muul viisil rikkunud neid tingimusi või muid rakenduvaid lisatingimusi.   
 
Meie sellekohase soovi korral nõustute tagastama või hävitama kõik koopiad, mille olete saidi 
materjalidest teinud. 
 
Lõpetamine ei piira SMG õigusi ega õiguskaitsevahendeid. Need tingimused jäävad kehtima, 
sõltumata lepingulise suhte muutustest, katkestamisest, peatamisest ja/või lõpetamisest.   
 
16. AUTORIÕIGUSTE RIKKUMISE VÄITED  
SMG austab teiste isikute intellektuaalomandi õigust.  Reageerime teadetele väidetavatest 
rikkumistest vastavalt Ameerika Ühendriikide autorikaitse seaduse (Digital Millennium Copyright 
Act, DMCA) nõuetele, muu hulgas, vastavalt vajadusele, piirates või keelates juurdepääsu 
väidetavalt intellektuaalomandi õigusi rikkuvale materjalile.   
 
Kui teil on piisav alus arvata, et teie tööd on kopeeritud viisil, mida võib liigitada 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiseks, või teie intellektuaalomandiga seotud õigusi on SMG 
teenuste saidil või SMG teenuste vahendusel muul viisil rikutud, saatke oma nõue või märgukiri 
meie andmekaitsevolinikule kas posti teel, aadressil  

DMCA Agent 
Service Management Group, LLC 
1737 McGee Street 

 Kansas City, MO 64108, 
 
või meiliaadressil  
 privacyofficer@smg.com 
 

Teie sõnumis peavad kindlasti olema järgmised komponendid. 

a. Väidetavat eksklusiivsete õiguste rikkumise ohvrit kehtivate volituste alusel esindava 
isiku füüsiline või elektrooniline allkiri. 

b. Andmed selle autoriõigustega kaitstud töö kohta, mille autoriõigusi on väidetavalt 
rikutud, või juhul, kui ühe teatega teavitatakse mitme samal saidil avaldatud 
autoriõigusega kaitstud töö autoriõiguste rikkumisest, nimekiri nendest sellel saidil 
avaldatud töödest, mille autoriõigusi on rikutud. 

c. Andmed selle materjali kohta, millega väidetavalt rikutakse või mille koostajad on 
väidetavalt rikkunud autoriõigusi ning mis tuleks seetõttu eemaldada või muuta 
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mitteligipääsetavaks, ning piisaval hulgal teavet, mis võimaldaks teenuseosutajal 
kõnealuse materjali üles leida. 

d. Piisavad kontaktandmed selleks, et teenusepakkuja saaks kaebuse esitajaga ühendust 
võtta (näiteks aadress, telefoninumber ja võimalusel ka meiliaadress, mille kaudu 
kaebuse esitajaga ühendust võiks võtta). 

e. Kinnitus, et kaebust esitaval isikul on piisav alus arvata, et selle materjali kasutuseks, 
mille kohta kaebus esitatakse, pole saadud autoriõiguste omaniku või omaniku esindaja 
luba ja puudub ka muu seaduslik alus. 

f. Kinnitus, et sõnumis esitatud teave on täpne ja et (võttes arvesse valetunnistuste eest 
ettenähtud karistusi) kaebuse esitajal on õigus esindada isikut, kelle õigusi on 
väidetavalt rikutud. 

Meie DMCA agent vastab ainult nendele teavitustele ja päringutele, mis vastavad DMCA 
nõuetele.  Täpsemat teavet vaadake saidilt www.copyright.gov. 
 
 
17.  TEAVE CALIFORNIA ELANIKELE 

California tsiviilkoodeksi sätte 1789.3 kohaselt peame California elanikele esitama järgmise 
tarbijaõigustega seotud teabe:  

a. SMG teenuseid omab ja haldab Service Management Group, LLC, 1737 McGee Street, 
Kansas City, MO 64108.  SMG kontakttelefon on 1-800-764-0439;  

b. kui teenusetingimustes pole selgesõnaliselt teisiti öeldud, pole SMG teenused tasulised;  
c. SMG teenustega seotud kaebuse esitamiseks või SMG teenuste kohta täpsema 

infosaamiseks saatke kiri aadressil Service Management Group, LLC, Attn:  Data 
Protection Officer, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 või meilisõnum aadressil 
privacyofficer@smg.com (kirjutage teemareale „California elaniku taotlus“). Võite 
ühendust võtta ka California tarbijasuhete ameti tarbijateenuste osakonna kaebuste 
lahendamise üksusega posti teel aadressil 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, 
California 95814 või telefoni teel numbril 916 445 1254 või 800 952 5210. 

 
18. MITMESUGUST  

a. Need tingimused ja asjakohastel saitidel avaldatud privaatsuseeskirjad kirjeldavad kõiki 
SMG teenuste kasutamisega ja teie ning SMG vahelise suhtega seotud aspekte. 

b. Need tingimused on algselt kirjutatud inglise keeles.  Kõigi lepinguga seotud küsimuste 
lahendamisel juhindutakse ingliskeelsest lepingust. Selle lepingu muukeelsed versioonid 
on loodud ainult kasutajate mugavuse huvides ja pole kummalegi poolele juriidiliselt 
siduvad.  

c. Neid tingimusi jõustatakse SMG huvides ning need on siduvad nii SMG kui ka teie 
allüksustele ja määratud isikutele. 

d. Neid tingimused võib seada SMG, aga teie ei tohi neid tingimusi SMG eelneva kirjaliku 
nõusolekuta seada.  

e. Kui mõni nende tingimuste säte on mittejõustatav või kehtetu või muutub 
mittejõustatavaks või kehtetuks, jäävad ülejäänud sätted kehtima nii, nagu poleks 
mittejõustatavat või kehtetut sätet jõustatud.  

f. Kui SMG või teie ei suuda mõnd neis tingimustes määratud kohustust täita ja teine 
osapool ei nõua sellise kohustuse täitmist, ei tähenda tingimuse jõustamisest ühel korral 
loobumine vastava kohustuse üldist tühistamist ja ei takista osapooltel jõustada sellise 
kohustusega seotud sätet mõnel muul juhul.  

g. Ükski nende tingimuste säte ei muuda SMG-d ega teid teise osapoole agendiks, 
esindajaks, ühisettevõtjaks ega partneriks.  

http://www.copyright.gov/
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h. Kui SMG-l või teil on võimatu nende tingimuste sätteid või tingimustest tulenevaid 
kohustusi täita mõne niisuguse asjaolu tõttu, mille üle vastaval osapoolel kontroll 
puudub, pikendatakse mõjutatud osapoole kohustuste täitmise tähtaega selle perioodi 
võrra, mille jooksul kohustuste täitmine niisugustel põhjustel häiritud oli.  

i. Pealkirjad ja pildiallkirjad on loodud vaid mugavuse huvides.  
 

KAS TEIL ON KÜSIMUSI? 
Kui teil tekib nende teenusetingimuste või SMG teenuste kohta küsimusi, kirjutage meile 
aadressil privacyofficer@smg.com.  
 
Võite meile kirjutada ka aadressil:  
Service Management Group, LLC 
Attn: Data Protection Officer 
1737 McGee Street 
Kansas City, MO 64108 
 
®/TM kaubamärgid © Service Management Group, LLC 2017. Kõik õigused on reserveeritud. 
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