Heaks kiidetud Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogus 17. aprillil 2015. a
ja jõustub 1. juulil 2015. a.

REGISTRILEPING

1.

LEPINGU POOLED

1.1

Eesti Interneti Sihtasutus, registrikood 90010019, aadress Paldiski mnt 80,
Tallinn 10617, Eesti Vabariik (edaspidi: EIS), mida esindab juhatuse esimees
Heiki Sibul ja

1.2

[ISIKU/ASUTUSE
NIMI],
[REGISTRIKOOD],
[AADRESS]
(edaspidi:
Registripidaja), mida esindab juhatuse liige [ESINDAJA] sõlmisid käesoleva
registrilepingu.

2

LEPINGU PÕHIPRINTSIIBID

2.1

Internet täidab ülemaailmselt, sh Eestis olulist sotsiaalset funktsiooni. Interneti
kasutamise eeltingimusteks on DNS-süsteemi toimivus ja WHOIS-süsteemi
andmete tõepärasus.

2.2

Eesti maatunnusega (top level domain, TLD) .ee ning Eestiga seotud teisi
tipptaseme domeeninimesid (edaspidi ka domeen) haldab, domeeninimede
registrit peab ning domeenide registreerimist korraldab EIS vastavalt
Domeenireeglitele ja neis toodud teistele õiguslikele alustele.

2.3

EIS suhteid Registripidajaga reguleerib Registrileping.

2.4

Registripidajal on EIS volitus, õigus ja kohustus osutada Registreerijatele
Registreerimisteenuseid. Registripidaja võib saada teenustasu vastavalt
kokkulepetele Registreerijatega.

2.5

Registripidaja vähemalt üks töötaja on läbinud EIS õppeprogrammi
Registripidaja täidab teisi Lepingus fikseeritud pädevusnõudeid.

2.6

Poolte ühine eesmärk on Registreerijatele kvaliteetse ja turvalise domeenide
registreerimise ja kasutamise võimaldamine.

2.7

Pooled teevad koostööd Interneti arendamisel nii Eesti kui ülemaailmse
Internetikogukonna huvides.

2.8

Poolte koostöö ning nende suhted kolmandate isikutega, eriti Registreerijatega
eeldavad alati eetilisuse kõrget taset, arusaamu ühistest väärtustest ning
vastastikust usaldust.
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MÕISTED

3.1

Lepingus ja Poolte suhtlemisel kasutatavad mõisted omavad Lepingus või
Domeenireeglites neile omistatud tähendust. Selliselt defineerimata mõistete
puhul lähtutakse vastavale mõistele Eesti õigusaktiga omistatud tähendusest või
mõiste üldlevinud tähendusest.

Eesti Interneti SA
Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn, Estonia
Reg. nr 90010019 VAT EE101286464

T +372 727 1000

E info@internet.ee

www.internet.ee

ja

(2)

3.1.1 “Leping” tähendab Registrilepingut koos kõigi lisadega.
3.1.2 “Lepingu Kuupäev” tähendab Lepingu mõlemapoolse allkirjastamise kuupäeva.
3.1.3 “Õppeprogramm” tähendab EIS poolt Registripidajale tutvumiseks antud
koolitusmaterjali ja selle põhjal Registripidaja töötajale või esindajale
korraldatavat kirjalikku testi selleks, et kontrollida Registripidaja võimet
Registreerimisteenuseid kvaliteetselt osutada ja kasutada logo EIS Volitatud
Registripidaja.
3.1.4 „Pädevusnõuded” tähendavad Lepingu punktis 5 fikseeritud kohustuslikke
nõudeid Registreerimisteenuste kvaliteedi tagamiseks Lepingu kehtivuse ajal.
3.1.5 “Domeeninimede Register” tähendab registrit, mis sisaldab kõiki tippdomeeni
.ee alla registreeritud Domeeninimesid.
3.1.6 “Tehnilised tingimused” tähendavad EIS poolt kehtestatud tehnilisi nõudeid
(Lisa 1), mida EIS võib Lepingus fikseeritud juhtudel ja viisil ühepoolselt muuta
ning mida Registripidaja on kohustatud oma tegevuses rakendama.
3.2

Lisad

Järgnevad dokumendid on Lepingu lahutamatud osad:
Lisa 1. Tehnilised tingimused
Lisa 2. Tasud ja maksetingimused
Lisa 3. Domeenireeglid
Lisa 4. Juhis isikuandmete töötlemiseks
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ÜLDSÄTTED

4.1

Lepingu eesmärk

4.1.1 Lepingu sõlmimisega võtab Registripidaja kohustuse ning saab volituse ja õiguse
osutada Registreerijatele kõiki Registreerimisteenuseid vastavalt Lepingu
tingimustele.
4.2

Ainuõiguse puudumine

4.2.1 Lepinguga Registripidajale antud õigused ei ole ainuõigused ning ei piira EIS
õigust sõlmida lepinguid teiste Registripidajatega ega õigust osutada
Registreerimisteenuseid oma nimel (EE Direkt).
4.3

EIS Registripidaja logo ja nimetuse kasutamine

4.3.1 Registripidajal on õigus Registreerimisteenuste pakkumisel viidata logole EIS
Volitatud Registripidaja vastavalt EIS-i juhenditele.
4.3.2 Lepingu kehtivuse ajal võib Registripidaja
Registripidajaks nii eesti- kui võõrkeeltes.
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PÄDEVUSNÕUDED

5.1

Pädevusnõuete täitmine ja kontrollimine

nimetada

ennast

EIS

Volitatud

(3)

Enne Lepingu sõlmimist kontrollib EIS Registripidaja poolt pädevusnõuete täitmist, sh
vajaduse korral tööajal Registripidaja asukohas, ja sõlmib Lepingu vaid siis kui täidetud
on järgmised pädevusnõuded:
5.1.1 vähemalt üks (1) Registripidaja töötaja või esindaja on Õppeprogrammi edukalt
läbinud;
5.1.2 Registripidaja valdab Lepingu täitmiseks ja Registreerimisteenuste osutamiseks
vajalikke tehnilisi- ja organisatsioonilisi ressursse, sh kvalifitseeritud tööjõudu;
5.1.3 Registripidaja Registreerimisteenuste tingimused ja Domeenireeglid on avaldatud
Registripidaja veebilehel koos logoga EIS Volitatud Registripidaja ja lingiga EIS
veebilehele;
5.1.4 Registripidaja tagab Registreerijatele klienditeeninduse eesmärgil toimiva e-posti
aadressi, mis on avaldatud Registripidaja veebilehel;
5.1.5 Registripidaja on oma ettevõttes kehtestanud sise-eeskirjad, mis reguleerivad
Registripidja
töötajate
kohustusi
isikuandmete
töötlemisel,
sh
nende
käideldavuse, salajasuse ja terviklikkuse tagamiseks, sh isikuandmetest
varunduskoopiate tegemine, ning kontrollib nimetatud sise-eeskirjade täitmist.
5.2

EIS-l on õigus kontrollida pädevusnõuete täitmist ka Lepingu kehtivuse ajal, sh
tööajal Registripidaja asukohas, teatades vastavast soovist Registripidajale
mõistliku aja võrra ette. Registripidaja on kohustatud võimaldama EIS-l tutvuda
kontrollimiseks vajalike andmetega ning tegema EIS-ga heas usus koostööd.
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REGISTREERIMISTEENUSED

6.1

Registripidaja osutab Registreerimisteenuse saamiseks taotluse esitanud
Registreerijatele Registreerimisteenuseid kooskõlas Domeenireeglite ning
Registreerija ja Registripidaja vahel sõlmitava teenuselepinguga.

6.2

Nimetatud teenuselepingus peab igal juhul olema fikseeritud:

6.2.1 Registreerija poolt EIS ees võetud kohustus järgida kehtivaid domeenireegleid
ja EIS veebilehel avaldatud domeenireegleid täpsustavaid juhiseid.
6.2.2 Registreerija nõusolek, et EIS võib nõuda Registreerijalt teenuselepingus
ning domeeni registreerimise taotluses EIS ees võetud kohustuste
täitmist.
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REGISTREERIMISTEENUSTE OSUTAMINE

7.1

Registripidaja osutab Registreerimisteenuseid
olevate Tehniliste tingimustega.

7.2

Registripidaja on enne registreerimisteenuse osutamist kohustatud kontrollima
Registreerija või tema esindaja isikusamasust kooskõlas Domeenireeglites ette
nähtud nõuetega. Isikusamasuse kontrollimiseks võib Registripidaja võimaldada
ühte
või
mitut
Domeenireeglites
sätestatud
meetodit.
Selliste
registreerimisteenuse osutamisel, millele ei rakendata Domeenireeglites ette
nähtud isikusamasuse kontrollimise nõudeid, peab Registripidaja olema
tuvastanud Registreerija tahte.

kooskõlas

Lepingu

Lisaks

1

(4)

7.3

Registripidaja
on
kohustatud
erinevate
Registreerijate
poolt
samale
domeeninimele esitatud taotlused EIS-le edastama nimetatud taotluste
esitamise ajalises järjekorras, arvestades oma teenuselepingu tüüptingimusi.

7.4

Registripidaja võib osutada Registreerimisteenuseid üksnes nende taotluste
alusel, mis on allkirjastatud ja Registripidajale esitatud pärast Lepingu
kuupäeva.

7.5

EIS-l on õigus nõuda Registripidajalt viimase pädevuses olevate toimingute
tegemist kui see on vajalik kohtu- või vahekohtu jõustunud otsuse täitmiseks.

7.6

Registripidaja on kohustatud teenuselepingu alusel registreerimisteenuste
osutamisel käituma heas usus ja lähtuma Registreerija huvidest.
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REGISTREERIJA ANDMED

8.1

Domeeninime registreerimise taotlemisel nõuab Registripidaja Registreerijalt
Domeenireeglites ette nähtud informatsiooni ja dokumente. Registripidaja ei
osuta soovitud Registreerimisteenuseid Registreerijale enne, kui Registreerija on
informatsiooni ja dokumendid esitanud.

8.2

Registripidaja on kohustatud lisama Registreerija poolt Registreerimisteenusega
seoses esitatud taotluse Registreerimisteenuse osutamisel EIS-le edastatavale
teabele kooskõlas Lepingu Lisas 1 (Tehnilised tingimused) ette nähtud
nõuetega.
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DOMEENIREEGLID

9.1

Registripidaja kohaldab Registreerijaga sõlmitud lepingulistele suhetele
Domeenireeglite kehtivat redaktsiooni. Registripidaja teeb Domeenireeglid enda
veebilehel kättesaadavaks eraldiseisvalt Registripidaja enda poolt kehtestatud
teenuselepingu tüüptingimustest.
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DOKUMENTEERIMINE

10.1

Lepingu punktis 6.2 loetletud Registreerija nõusolekud fikseerib Registripidaja
teenuselepingus ja esitab teenuselepingu EIS nõudmisel EIS-le tutvumiseks.
EIS-l on õigus teha nimetatud teenuselepingust ärakirju ja väljavõtteid.

10.2

Registripidaja säilitab Registreerimisteenuse osutamisega seotud dokumendid,
sh Registreerija või Registreerija esindaja poolt pangaülekandega tehtud
maksete laekumist tõendavad dokumendid ning elektroonilised logifailid nende
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja esitab need nõudmisel EIS-le
tutvumiseks. EIS-l on õigus teha esitatud dokumentidest ärakirju ja
väljavõtteid.

10.3

Registripidaja säilitab Lepingu punktides 10.1 – 10.2 nimetatud dokumente
viisil, mis võimaldab neid kaitsta tuleõnnetuse või muu turvariski korral.

10.4

Registripidaja säilitab Lepingu punktides 10.1 – 10.2 nimetatud dokumente
Lepingu kehtivuse ajal ja 10 (kümne) aasta jooksul pärast Lepingu lõppemist,
v.a nimetatud dokumentide Lepingu lõppemisel EIS valdusesse üle andmisel.

(5)

10.5

Registripidaja annab EIS nõudmisel oma tegevuse kohta suulises ja kirjalikus
vormis informatsiooni ja dokumente, mille andmine on mõistlikult vajalik
kontrollimaks käesolevast Lepingust kinnipidamist.

10.6

Lepingust kinnipidamise, sh Registripidaja poolt pädevusnõuete järgimise
kontrollimiseks on EIS-l õigus tööajal ja mõistliku etteteatamisega siseneda
ruumidesse, kus toimub käesoleva Lepingu täitmine Registripidaja poolt.
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ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1

Registripidaja töötleb Registreerija isikuandmeid oma nimel ja vastutusel
kooskõlas õigusaktide ja Registreerija poolt antud nõusolekuga. EIS võib anda
Registripidajale volituse Registreerija isikuandmete töötlemiseks EIS eest ja
nimel.

11.2

Registripidaja rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks isikuandmete kaitse
seaduses sätestatud tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.
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12.1

13

EIS INFORMATSIOON REGISTREERIJATELE
Registripidaja edastab EIS-i poolt Registripidajale saadetud ja Registreerijale
edastamiseks mõeldud informatsiooni Registreerijale, saates sellekohase teate
Registreerija halduskontakti e-posti aadressile.
REGISTRIPIDAJA KÄITUMISE ÜLDREEGLID

13.1

Registripidaja ei tohi otseselt ega kaudselt registreerida Domeeninimesid oma
nimele müügiks, rentimiseks või Domeeninimedega muul viisil kauplemiseks.

13.2

Registripidaja ei tohi nimeservereid üle koormata ega takistada (näiteks
korraldada Denial of Service [DOS] rünnakuid) ega teostada ise muid toiminguid,
mis võivad ohustada DNS - süsteemi head toimimist ja/või stabiilsust.

13.3

Registripidaja
peab
järgima
suhetes
EIS-ga
hea
usu
põhimõtet.
Registreerimisteenuse osutamisel ei tohi Registripidaja kasutada pahauskselt ära
võimalikke puudusi protseduurides ja tarkvaras, mida EIS kasutab, või käituda
muul viisil vastuolus hea usu põhimõttega.

13.4

Registripidajal on õigus kasutada alltöövõtjaid, kellel on õigus Registripidaja eest
ja nimel võtta Registreerijatelt vastu Registreerimisteenuste osutamisega seotud
taotlusi ja täita muid Registripidaja kohustusi. Registripidaja vastutab alltöövõtja
kogu Domeeninimedega seotud tegevuse eest.

13.5

Registripidaja ei tohi sooritada automatiseeritud päringuid EIS andmebaasidesse
eesmärgiga selgitada välja, millised domeeninimed on registreeritud või
kustutamisel ega hankida sellisel viisil muid WHOIS teenuse vahendusel
avaldatavaid andmeid, välja arvatud igakordselt eraldi tehtud üksikpäringute teel.

13.6

EIS-i infosüsteemis vea või puuduse avastamise korral on Registripidaja
kohustatud EIS-i sellest esmajärjekorras ja viivitamatult teavitama. Ilma vastava
EIS-i nõusolekuta ei tohi Registripidaja kolmandaid isikuid ega avalikkust veast
või puudusest teavitada, kui vea või puuduse avalikustamise tagajärjel võib
tekkida EIS-le või kolmandatele isikutele kahju.
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EIS KOHUSTUSED

(6)

14.1

EIS teatab Registripidajale Registreerimistoimingu tegemisest, mittetegemisest
või ootele panekust viivitamatult EIS-i infosüsteemide vahendusel saadetava
teatega.

14.2

EIS teatab Registripidajale oma klienditeeninduse e-posti aadressi ja
telefoninumbri ning hoiab oma veebilehel Registripidajatele kättesaadavana kõik
Lepingu täitmiseks ja Registreerimisteenuste nõuetekohaseks osutamiseks
Registripidajale vajalikud juhendid, protseduurid, dokumendid ja tehnilised
kirjeldused ning annab Registripidaja taotlusel nende kohta selgitusi. EIS teatab
Registripidajale viivitamatult kõigist muudatustest eeltoodud andmetes.

14.3

EIS tagab Registripidajale võimaluse osaleda õppeprogrammis ja annab
Registripidajale Lepingu kehtivuse ajaks kasutada logo, mis näitab, et
Registripidaja on volitatud Registripidaja.

14.4

EIS
tagab
domeeninimede
registri
toimimise
ja
Registripidaja
poolt
registreerimisteenuste osutamise võimaldamiseks vajaliku tehnilise platvormi
toimimise Lepingu Lisas 1 sätestatud tehniliste tingimuste ulatuses.
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TASUD JA MAKSETINGIMUSED

15.1

Registripidaja poolt EIS-le Lepingu alusel makstavad tasud ja nende
maksetingimused on toodud Lepingu Lisas nr 2. Registripidaja on Lepingu Lisaga
nr 2 tutvunud ja nõustunud.

15.2

EIS võib Lisa 2 ühepoolselt igal ajal muuta, teatades muudatustest
Registripidajale ette 2 (kaks) kalendrikuud enne uute tasude ja/või
maksetingimuste jõustumist
ja saates vastava muudatuse kohta teate
Registripidaja e-posti aadressile.
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KAHJU HÜVITAMINE

16.1

Registripidaja hüvitab EIS-le Registripidaja või tema alltöövõtja poolt tahtlikult või
raskest hooletusest Lepingu rikkumisega tekitatud otsese kahju.

16.2

EIS hüvitab Registripidajale EIS-i poolt tahtlikult või raskest hooletusest Lepingu
rikkumisega tekitatud otsese kahju.
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SANKTSIOONID

17.1

Hoiatus ja leppetrahvid

17.1.1

Kui Registripidaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt,
saadab EIS Registripidaja e-posti aadressile punktis 17.1.3 toodud nõuetele
vastava hoiatuse Lepingu rikkumise kõrvaldamiseks.

17.1.2

Kui Registripidaja ei ole Lepingu rikkumist kõrvaldanud hoiatuses määratud
tähtaja jooksul, on EIS-l õigus Lepingu täitmine peatada kuni Registripidaja
poolt Lepingu rikkumise kõrvaldamiseni. Samuti on EIS-l õigus arvestada
Tagatisdeposiidist enda kasuks leppetrahvina maha rikkumise iga juhtumi
kohta kuni 600 EUR ja seda Registripidajale Registrilepingu lõppemisel mitte
tagastada.

(7)

17.1.3

Registripidajale esitatavas hoiatuses peab EIS fikseerima, millist Lepingust
tulenevat kohustust Registripidaja rikub. EISi poolt Registripidajale rikkumise
kõrvaldamiseks antud tähtaeg ei tohi hoiatuses olla lühem kui 10 (kümme)
tööpäeva alates hoiatuse kätte saamisest Registripidaja poolt.

17.1.4

EIS´i poolt saadetud hoiatus loetakse Registripidaja poolt kätte saaduks, kui
selle saatmisest Lepingus fikseeritud Registripidaja e-posti aadressile on
möödunud 2 (kaks) tööpäeva.

17.2

Kui Lepingu rikkumise puhul ei ole tegemist kestva rikkumisega või ei ole
rikkumise kõrvaldamine mõistlikult võimalik, saadab EIS Registripidaja e-posti
aadressile teate Lepingu rikkumise kohta. Registripidajale saadetavas teates peab
EIS fikseerima faktilised asjaolud ja Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise.
Juhul kui tegemist on olulise Lepingu rikkumisega, on EIS-l õigus arvestada
Tagatisdeposiidist enda kasuks leppetrahvina maha rikkumise iga juhtumi kohta
kuni 600 eurot ja seda Registripidajale Registrilepingu lõppemisel mitte tagastada.

17.3

Lepingu erakorraline ülesütlemine

17.3.1

EIS võib Lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Registripidajale ette
mitte vähem 1 (ühe) kalendrikuu, kui EIS on punkti 17.1.2 alusel Lepingu
täitmise peatanud ja Registripidaja ei ole Lepingu täitmise peatamise aluseks
olnud Lepingu rikkumist kõrvaldanud 2 (kahe) kalendrikuu jooksul alates
Lepingu rikkumise kohta EISi poolt esitatud hoiatuse kätte saamisest.

17.3.2

EIS
võib
Lepingu
täitmise
peatada
või
erakorraliselt
ja
ilma
etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, kui EIS-lt ei saa kõiki asjaolusid ja
mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda Lepingu täitmise jätkamist.
Käesoleva punkti alusel on EIS-l õigus Lepingu täitmine peatada või
erakorraliselt üles öelda vaid juhul, kui esineb vähemalt üks järgnevatest
asjaoludest:

17.3.2.1

Registripidaja suhtes alustatakse likvideerimis- või pankrotimenetlus või
Registripidaja lõpetab Registreerijatele registreerimisteenuste osutamise; või

17.3.2.2

Registripidaja rikub oluliselt Lepinguga võetud isikuandmete kaitse kohustust;
või

17.3.2.3

Registripidaja
on
võimaldanud
domeeniregistri
andmete
või
EIS-i
infosüsteemide väärkasutuse, sh andmete võltsimiseks või ilma registreerija
nõusolekuta muutmiseks, kolmandate isikute või registripidaja töötajate poolt;

17.3.2.4

Registripidaja on pannud toime Lepingu olulisi rikkumisi korduvalt.

18

REGISTRIPIDAJA LEPINGU LÕPPEMINE

18.1

Lepingu lõppemise järgselt esitab Registripidaja EIS-le ja/või tema poolt
nimetatud isikule kõik punktis 10.2 nimetatud andmed ja dokumendid, ning EIS
nõudmisel ka muu Registreerimisteenuseid puudutava informatsiooni kümne (10)
tööpäeva jooksul Lepingu lõppemise kuupäevast arvates. Nimetatud kohustuse
rikkumisel võib EIS arvestada Tagatisdeposiidist leppetrahvina enda kasuks maha
1200 EUR ja seda Registripidajale Registrilepingu lõppemisel mitte tagastada.

18.2

Lepingu lõppemisest, sh Lepingu erakorralisest ülesütlemisest teavitab EIS või,
EIS-i vastaval nõusolekul, Registripidaja kõiki Registripidaja poolt hallatud

(8)

Domeeninimede Registreerijaid, kellele kaasnevad sellega Domeenireeglites ette
nähtud tagajärjed.
18.3

19

12 kuu jooksul alates registrilepingu lõppemisest on EIS-l õigus keelduda
registrilepingut sõlmimast Registripidajaga, kelle leping öeldi EIS-i poolt
erakorraliselt punkti 17.3 alusel üles, v.a juhul, kui Registripidaja tõendab, et
Lepingu lõpetamise aluseks olnud rikkumised ei kordu. See punkt kehtib 12 kuud
pärast Lepingu ülesütlemist.
TINGIMUSTE MUUTMINE

19.1

EIS-l on õigus Lepingu tingimusi oma äranägemisel ühepoolselt muuta kui see on
tingitud tehnoloogia arengust või muudest EIS-i poolt oluliseks loetavatest
asjaoludest. Lepingu tingimuste muutmiseks loetakse muuhulgas ka EIS-i poolt
juhendite kehtestamist või nende muutmist.

19.2

EIS avaldab Lepingu tingimuste muudatused oma veebilehel ja teatab
Registripidajale muudatustest e-posti teel ette vähemalt 2 (kaks) kuud enne
nende kehtima hakkamist. Kui Registripidaja otsustab muudetud tingimustega
mitte nõustuda, võib ta Lepingu muudatuste kehtima hakkamise päevast üles
öelda tingimusel, et ta teavitab sellest EIS-i vähemalt 30 päeva ette.
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LEPINGU ÜLEANDMINE

20.1. EIS-l on õigus Lepingust, sh Domeenireeglitest tulenevaid õigusi ja kohustusi
osaliselt või tervikuna üle anda, teavitades sellest Registripidajat kirjalikus vormis
ette vähemalt 3 (kolm) kuud.
20.2. Registripidajal on õigus Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda ainult
teisele EIS Volitatud Registripidajale ja EIS-i eelneval kirjalikul nõusolekul.
21

TEABEVAHETUS

21.1

Pooltevahelised Lepingut puudutavad teated saadetakse vastava poole poolt
avaldatud e-posti aadressile ja/või postiaadressile. Kumbki pool vastutab oma
aadressi muudatusest teisele poolele teatamise eest.

21.2

Registripidaja e-posti aadress: [e-posti aadress]

21.3

EIS-i e-posti aadress: [e-posti aadress]

21.4

Lepinguga seotud teabe EIS-ga vahetamisel on Registripidaja poolseks
kontaktisikuks Registripidaja poolt nimetatud ja õppeprogrammi läbinud töötaja.

22
22.1
23
23.1

TINGIMUSTE TÄIELIKKUS
Leping koos Lisadega reguleerib kõiki poolte vastastikuseid suhteid.
PEALKIRJAD
Käesoleva Lepingu erinevateks osadeks jagamine ning nendele pandud pealkirjad
ei mõjuta käesoleva Lepingu tõlgendamist.

(9)
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24.1
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VASTUOLULINE INFORMATSIOON
Kui Lepingu lisades esitatud tingimused on vastuolus Lepingu põhitekstis esitatud
tingimustega, lähtutakse Lepingu põhitekstist.
LEPINGU KEHTIVUS

25.1

Leping jõustub Lepingu kuupäeval ja kehtib tähtajatult. Pooltel on õigus Leping
lõpetada kokkuleppel või Lepingus või õigusaktides ette nähtud alustel ja korras.

25.2

Kumbki pool võib Lepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele
kirjalikult kuus (6) kuud ette. Etteteatamise aega arvestatakse teate saatmisest.

26
26.1

VAIDLUSED
Lepingust tulenevad Poolte vaidlused kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus,
Tallinnas, Kentmanni kohtumajas. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

