SinuLab RECRUIT LITSENTSILEPING ja KASUTUSTINGIMUSED
1. LITSENTSIANDJA JA LITSENTSISAAJA
LITSENTSIANDJA
On SinuLab OÜ, äriegistri koodiga 12750143, postiaadressiga Tallinn, Mäealuse 2/1, telefon
+3725210194 ja e-post aadressiga kontakt@sinulab.ee.
LITSENTSISAAJA
On juriidiline isik, kes loob Portaalis ettevõtte nimel konto ning nõustub kõikide allpooltoodud
tingimustega Portaali kasutuselevõtu kinnitamisega. Konto loomisel kinnitab Litsentsisaaja, et
kontot looval isikul on õigused ja volitused ettevõtte nimel tegutseda.
2. LEPINGU ESE JA SELLE KASUTAMINE
3.1 Käesoleva litsentsilepingu, mile SinuLab OÜ juhatus on heaks kiitnud (edaspidi nimetatud
Leping) alusel annab Litsentsiandja Litsentsisaajale õiguse kasutada Lepingu eset (edaspidi
nimetatud Portaal) ja Litsentsisaaja kohustub täitma kasutajatingimusi ning selle eest
Litsentsiandjale litsentsitasu (edaspidi Tasu) maksma.
3.2 Portaali all mõeldakse käesoleva Lepingu tähenduses värbamistarkvara ja selle osasid
asukohaga recruit.sinulab.ee.
3.3 Leping annab Litsentsisaajale õiguse kasutada Portaali Lepingus sätestatud tingimustel.
Litsentsisaajal on:
• Õigus kasutada Portaali värbamistegevuste elluviimiseks
▪ Õigus sisestada Portaali Litsentsisaaja ettevõtte töötajatega (edaspidi Kasutajad) seotud
andmeid ja neid administreerida
▪ Vastutus selle eest, et sisestatud Kasutajate isikuandmeid ja eriti delikaatseid
isikuandmeid käsitletakse vastavalt seadusele
▪ kohustus tagada vajalik infotehnoloogiline riist-ja tarkvara ning internetiühendus
Portaali kasutamiseks
▪ Kohustus kasutada ainult ettevõtte ametlikke e-posti aadresse Kasutajate lisamisel
▪ Õigus kasutada tarkvara tasuta prooviperioodil, mis kestab 30 päeva
▪ Õigus tarkvara kasutamiseks pärast prooviperioodi lõppemist tasudes ettemaksuna
aastane litsentsitasu (edaspidi Tasu) vastavalt esitatud arvele ja arve tähtajale
▪ Keelatud sisestada valeandmeid sisaldavaid, fiktiivseid või Kandidaate eksitavaid, samuti
SinuLab OÜ või kolmandate isikute õiguspäraseid huve kahjustada võivaid tööpakkumisi,
ega ka pakkumisi, mis on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

Litsentsiandjal on:
▪
▪
▪

▪

õigus Litsentsisaaja konto deaktiveerida kui pärast prooviperioodi lõppemist ei ole
Litsentsisaaja tasunud tähtajaks Portaali kasutamise Tasu
säilitada deaktiveeritud kontot ja selle andmeid andmebaasis kuni 360 päeva ja seejärel
kustutada
deaktiveerida Litsentsisaaja konto igal ajal kui ilmneb, et Litsentsisaaja on rikkunud
Portaali kasutajatingimusi ega ole neid antud tähtaja jooksul parandanud, eelkõige kui
Litsentsisaaja on sisestanud valeandmeid sisaldavaid, fiktiivseid või Kandidaate
eksitavaid, samuti SinuLab OÜ või kolmandate isikute õiguspäraseid huve kahjustada
võivaid tööpakkumisi või muid pakkumisi, mis on vastuolus heade kommete või
kehtivate õigusaktidega
õigus aastase litsentsitasu määrasid ühepoolselt muuta.

3.4 Portaali kasutamiseks antav litsents on lihtlitsents.
4. LITSENTSITASU
4.1 Litsentsisaaja maksab Litsentsiandjale Portaali kasutusõiguse saamise eest litsentsitasu.
Tasu suurus ja maksmine on 99 € (üheksakümmend üheksa) aastas ettemaksena
perioodi alguses arve alusel.
4.2 Tasu tasumisega viivitamise korral kohustub Litsentsisaaja tasuma viivist 0,2 %
tähtaegselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.
5. KOHUSTUSED JA PIIRANGUD
5.1 Litsentsisaajal ei ole kohustus lepingust tulenevaid õigusi kasutada.
5.2 Litsentsisaajal ei ole Portaalile all-litsentsi andmise õigust.
5.3 Portaali kasutamisel on Litsentsisaaja kohustatud järgima Litsentsiandja kui autori
isiklikke ja varalisi õigusi.
5.4 Leping annab Litsentsisaajale õiguse Portaali takistamatuks kasutamiseks Lepingus
sätestatud tingimustel ja ulatuses. Portaali kasutamiseks loob Litsentsisaaja 1 (ühe)
kasutajakonto Peakasutajale ning piiramatu arvu Kasutaja kontosid Litsentsisaaja
ettevõtte töötajatele, kes osalevad värbamisprotsessis.
5.5. Litsentsiandja ei vastuta Litsentsisaaja poolt Portaali keskkonda sisestatud andmete ja
informatsiooni vastavuse eest tegelikkusele.
5.6 Litsentsiandja ei vastuta Litsentsisaaja poolt Portaali kasutamisel isikuandmete ja
delikaatsete isikuandmete käsitlemise rikkumise eest.
5.7 Litsentsiandja vastutab Portaali kasutamisega seotud tehniliste rikete viivitamatu

eemaldamise eest; Portaali asuvate andmete elektroonilise säilitamise eest.
5.8 Litsentsiandja vastutab Kasutajaks registreerimisel avaldatud Isikuandmete
konfidentsiaalsuse eest, va. juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.
5.9 Litsentsisaajal on keelatud ilma Litsentsiandja kirjaliku nõusolekuta kasutada Portaali
vastuolus Lepingu tingimustega, sealhulgas:
▪
▪
▪
▪

muuta,
müüa,
levitada,
anda kolmandate osapoolte käsutusse.

5.10 Litsentsisaaja kohustub viivitamata teavitama Litsentsiandjat Portaalis ilmnevatest
tehnilistest vigadest ja puudustest.
5.11 Kui Litsentsiandja ei ole andnud Litsentsisaajale oma sõnaselget kirjalikku nõusolekut
Litsentsiandja isikliku õiguse teostamiseks, siis loetakse vaidluse korral, et Litsentsiandja
ei ole vastavat nõusolekut andnud.
5.12 Kui Litsentsiandja pole selgesõnaliselt ja kirjalikult andnud luba (litsentsi) Portaaliga
seotud varalise õiguse kasutamiseks või kui Pooled pole kirjalikult ja selgesõnaliselt
kokku leppinud teatud varalise õiguse loovutamises, loetakse vaidluse korral, et
Litsentsiandja ei ole andnud luba Portaali vastaval viisil kasutamiseks või ei ole
loovutanud vastavat autori varalist õigust.
5.13 Litsentsisaaja peab hoidma saladuses talle Lepingu alusel üle antud dokumente ja
teavet, välja arvatud juhul, kui:
I.

ta edastab teavet isikutele, keda ta kasutab oma ettevõttes ja kes on kohustatud
hoidma teavet saladuses;
II. lepingust või üle antud dokumentide ja teabe olemusest tulenevalt ei saa eeldada
litsentsiandja tahet niisuguse teabe saladuses hoidmiseks.
5.14 Litsentsiandja säilitab õiguse kasutada Portaali ise ja lubada selle kasutamist teistel
isikutel peale Litsentsisaaja ulatuses, mis ei lähe vastuollu Litsentsisaaja õigustega.
5.15 Kõik õigused Portaali osas kuuluvad Litsentsiandjale. Portaal on kaitstud vastavalt Eesti
Vabariigi ja rahvusvahelistele autoriõigust puudutavatele seadustele ja muudele
õigusaktidele.
6. KEHTIVUS
6.1 Käesolev litsents annab Litsentsisaajale õiguse kasutada Portaali asukohapiiranguteta.

6.2 Leping kehtib 1 (üks) aasta alates Tasu laekumisest Litsentsiandja kontole vastavalt
esitatud arvele. Leping pikeneb 1 (üheks) aastaks kui Litsentsisaaja tasub järgmise
perioodi eest ettemakse vastavalt esitatud arvele ja arve tähtajale.
6.3 Lepingu lõppedes ei ole Litsentsisaajal ligipääsu Portaali sisestatud andmetele.
7. VASTUTUS
7.1 Pooled kannavad täielikku varalist vastutust üksteisele käesolevast Lepingust, selle alusel
sõlmitavatest lepingutest ja sellega seotud lepingutest, õigusaktidest, headest
kommetest või teise Poole õigustest tuleneva kohustuse täitmata jätmisega või
mittenõuetekohase täitmisega süüliselt tekitatud kahju eest. Pool vastutab oma
esindajate, sealhulgas töötajate, konsultantide ja käsundisaajate tegevusega
põhjustatud kahju eest, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.
7.2 Pooled kohustuvad hüvitama teineteisele Lepingu nõuetekohase täitmata jätmisega
tekitatud kahju võlaõigusseaduses sätestatud alustel, ulatuses ja korras.
8. VÄÄRAMATU JÕUD
. 8.1 Poole kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta rikkumiseks ning
see on vabandatav, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu
sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (force majeure ehk vääramatu jõud).
Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest
lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks
või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatuks jõuks
loetakse muu hulgas üleujutust, tulekahju, looduskatastroofi, sõda, terroriakti või streiki,
mis teeb võimatuks Lepingu täitmise või kohase täitmise.
. 8.2 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu
asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teatama teisele Poolele. Vääramatu jõu
asjaolude ilmnemisel pikeneb Lepingu täitmise tähtaeg nimetatud asjaolude esinemise
perioodi võrra.
. 8.3 Pool peab vääramatu jõu asjaolude äralangemisel asuma viivitamatult Lepingut täitma
ning tõendama vääramatu jõu olukorra esinemist.
. 8.4 Vääramatu jõu asjaolu esinemine ei vabasta Poolt kohustusest võtta kõik võimalikud
meetmed kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks.
. 8.5 Vääramatuks jõuks ei ole Lepingu tähenduses Poole majandusliku olukorra muutus,
halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi
tagamine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib
sellele viidata, et vabaneda seadusest tulenevast või Lepingus sätestatud vastutusest
Lepingu rikkumise eest.

9. KONFIDENTSIAALSUS
9.1 Käesolev Leping ja sellega seotud informatsioon, samuti dokumendid ja materjalid või
selline informatsioon, dokumendid ja materjalid, mis Pooled on saanud üksteiselt seoses
käesoleva Lepinguga loetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks.
9.2 Pooled võivad avaldada eelnimetatud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele
isikutele ainult juhul, kui vastav informatsioon kuulub avaldamisele vastavalt kehtivatele
seadustele või käesolevale Lepingule. Nimetatud nõue ei laiene Poolte audiitoritele ning
juriidilistele nõustajatele, keda seob lojaalsus- ja konfidentsiaalsuskohustus.
9.3 Pooled võivad avaldada käesoleva Lepingu sõlmimise fakti.
10. LÕPPSÄTTED
10.1 Pooled peavad Lepingu täitmisel käituma teineteise suhtes hea usu ja mõistlikkuse
põhimõtetest lähtuvalt ning peavad igakülgselt arvestama teise Poole huvidega.
10.2 Leping sisaldab kõiki Lepingu objekti puudutavaid Poolte kokkuleppeid ning asendab
alates jõustumisest kõiki Poolte vahel sama Lepingu objekti suhtes varasemalt sõlmitud
mistahes suulisi ja kirjalikke kokkuleppeid.
10.3 Pooled kinnitavad, et Leping vastab poolte tegelikule tahtele. Pooled avaldavad, et kõik
Lepingu tingimused on läbi räägitud, ning mõlemal poolel oli võimalus mõjutada iga
Lepingu sätte sisu. Pooled kinnitavad, et Lepingu ükski säte ei kahjusta ebamõistlikult
kumbagi poolt ning et poolte õigused ja kohustused lepingu alusel on tasakaalus.
10.4 Pooled kinnitavad, et on teisele poole teatanud kõigist asjaoludest, mille vastu teisel
poolel on või võib olla arvestades Lepingu eesmärki äratuntav oluline huvi, et mõistlikult
on arvestatud teise poole huvide ja õigustega ning et teisele poolele on esitatud tõeseid
andmeid.
10.5 Lepingust tuleneva mistahes õiguse teostamisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei
tähenda sellisest õigusest loobumist ega sellise kohustuse täitmisest vabanemist, ühegi
õiguse osaline teostamine ega kohustuse täitmise osaline nõudmine ei välista vastava
õiguse edasist teostamist ega vastava kohustuse täieliku täitmise nõudmise õigust, kui
Lepingus ei ole sätestatud teisiti.
10.6 Lepingu lõppemisel mis tahes alusel jäävad Lepingu need sätted, mis oma olemuse tõttu
reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist, kehtima ka pärast
Lepingu lõppemist.
10.7 Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei saa Pool ilma teiste Poolte kirjaliku nõusolekuta
Lepingut ning sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada ega üle anda kolmandale
isikule.

10.8 Kõikides Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled seadustest, headest
kommetest, väljakujunenud tavadest ja praktikast.
10.9 Kõik käesoleva Lepingu parandused on kehtivad ja omavad mistahes mõju üksnes juhul,
kui need on koostatud kirjalikus vormis ja allkirjastatud kõikide Poolte või nende
nõuetekohaselt volitatud esindajate poolt.
10.10Lepingus märgitud kontaktidele (e-post või telefon) edastatud igapäevane informatsioon,
millel ei ole õiguslikke tagajärgi, loetakse kätte antuks ilma täiendavate kinnituste nõudeta. Kõik
olulised Lepinguga seotud teated edastatakse kirjalikult. Iga Lepingu rikkumisest tulenev nõue
teisele poolele esitatakse kirjalikus vormis.
11. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS
11.1 Lepingule kohaldatakse ja Lepingut tõlgendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.
11.2 Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel,
lahendatakse Harju Maakohtus.

LITSENTSIANDJA

LITSENTSISAAJA

