
Käesolevad veebilehe kasutustingimused („Kaustustingimused“) kohalduvad kui Sa (edas-
pidi: sina) kasutad Paywerki, tegevusloaga makseasutuse (edasipidi “meie“ või “Paywerk”), 
veebisaiti paywerk.co, sealhulgas muudel domeenidel või alamdomeenidel asuvaid alam-
lehekülgi (edaspidi: “Veebisait“). Meil on õigus Kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt 
muuta, postitades uuendatud Kasutustingimused Veebisaidile. Veebisaiti kasutades 
nõustud sel hetkel kehtivate Kasutustingimustega ja sõlmid Paywerkiga lepingu, mis 
muudab varasemaid meievahelisi lepinguid Veebisaiti puudutavas osas. 

Paywerk AS
VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED

VEEBISAIDI KASUTAMINE
Sa võid Veebisaiti külastada ja kasutada ilma Paywerki kasutajakontot loomata. Samuti võid endale 
registreerida kasutajakonto ostlejate portaalis. Veebisaiti külastades või Paywerkile Veebisaidi 
kaudu andmeid edastades töötleme sinu isikuandmeid (näiteks IP-aadress, seadme andmed, 
sessiooni ja küpsistega seotud andmed). Täpsema teabe sinu isikuandmete töötlemise kohta leiad 
Veebisaidil asuvast Privaatsusteatest.

Veebisaiti kasutades kinnitad, et (i) oled vähemalt 18. aastane, kasutad Veebisaiti omal riisikol,  (iii) 
kasutad Veebisaiti vastavalt sulle kohalduvale õigusele ja (iv) kasutad Veebisaiti turvalise ja uuen-
datud seadme ja tarkvara kaudu (sh kasutad turvalist internetiühendust, uuendatud operatsiooni-
süsteemi, veebisirvijat ja viirusetõrje tarkvara). Pettuse, Kasutustingimuste rikkumise või Veebisaidi 
väärkasutamise korral on Paywerkil õigus Veebisaidi kasutamine koheselt tõkestada ja keelduda 
Veebisaidi ja/või muude teenuste pakkumisest.
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https://www.fi.ee/et/makseteenused/makseteenused/makseasutused/eesti-makseasutused/paywerk
https://paywerk.co/en/


Teeme mõistlikke pingutusi, et Veebilehel avaldatud sisu (teave, tarkvara, disain, logod, pildid jms – 
edaspidi “Sisu”) oleks täpne ja terviklik ning ajakohastame Sisu järjepidevalt.  Paywerk aga ei taga, 
et Veebilehel avaldatud Sisu on igal ajahetkel täpne ja terviklik ning ei vastuta võimaliku kahju eest 
kohalduva õigusega lubatud ulatuses.

Veebisait ja Sisu kuuluvad Paywerkile või meie koostööpartneritest litsentsiandjatele. Veebisaidi või 
Sisu kasutamine mitteärilisel eesmärgil mis tahes viisil on lubatud ainult Paywerki eelneval kirjalikul 
nõusolekul või litsentsi olemasolul.

Avaldame Veebisaidi kasutusmugavuse jaoks viiteid kolmandate isikute (st mida ei halda Paywerk) 
veebisaitidele. Paywerk ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede, nende sisu või seal pakuta-
vate toodete või teenuste eest. Kolmandate osapoolte veebisaitide külastamine toimub teie enda 
vastutusel ja kasutamisele võivad kohalduda kolmanda osapoole teenusetingimused.

SISU
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Paywerk ei taga Veebisaidi häireteta tööd ega Sisu õigsust, täpsust ega terviklikkust ja ei vastuta Veebi-
saidi kasutamisest tuleneva kahju eest kohalduva õigusega lubatud suurimas ulatuses. Ühelgi juhul ei 
vastuta Paywerk Veebisaidi kasutamisest tekkinud saamata jäänud ega mittevaralise kahju eest.

VASTUTUSE PIIRANG

Kasutustingimusetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Kõik Veebisaidi ja/või Kasutustingimuste-
ga seotud erimeelsused lahendatakse pädevas Eesti Vabariigi kohtus. 

KOHALDUV ÕIGUS


