
Teenustingimused 
Viimati uuendatud: 15. mai 2019 

Neid Teenustingimusi („Tingimused“) kohaldatakse seoses teie 
ligipääsuga SocialChorus’e platvormile, veebisaitidele, 
mobiilirakendustele ja muudele veebiteenustele (ühiselt „Teenused“) ja 
Teenuste teiepoolse kasutamisega, mille teie tööandja (meie „Klient“) 
on teile kättesaadavaks teinud. Teenuseid osutab SocialChorus, Inc. 
(„SocialChorus“ või „meie“) Kliendi nimel vastavalt kirjalikule lepingule 
(„Leping“). SocialChorus’el on õigus (ja ta loetakse nõustunuks 
õigusega) Tingimusi teie suhtes rakendada. Meie Teenustele 
juurdepääsuga ja nende kasutamisega nõustute, et need 
Tingimused on teie jaoks siduvad. Kui te nende Tingimustega ei 
nõustu, ei tohi te meie Teenuseid kasutada. 

Palun tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega, et saada üksikasjalikku 
teavet selle kohta, kuidas me kogume teie kohta teavet seoses meie 
Teenuste kasutamisega ning kuidas me seda teavet kasutame ja 
avaldame. Kui teil on Teenuste või nende Tingimustega seoses küsimusi 
või muresid, võtke palun meiega ühendust aadressil 
privacy@socialchorus.com. 

1. Sobivus 
Klient kutsub teid Teenusega liituma ja kasutajaprofiili looma. Teenuste 
kasutamiseks peate olema Kliendi töötaja või muul viisil Kliendiga 
seotud. Te kinnitate ja tagate, et (i) teiepoolset Teenuste kasutamist ei 
ole varem peatatud ega teid Teenuste kasutamisest eemaldatud ning te 
ei ole osalenud tegevuses, mis võib põhjustada Teenuste peatamise või 
eemaldamise, (ii) teil ei ole rohkem kui ühte kontot, (iii) teil on täielik 
õigus ja volitused nende Tingimuste allkirjastamiseks ning (iv) te olete 
praegu Kliendi teenistuses või Kliendiga seotud. 

2. Kontod 
Te vastutate ainuisikuliselt oma konto ja kasutajaandmete turvalisuse 
eest ning peate viivitamatult teavitama meid või Klienti, kui avastate või 
kahtlustate, et keegi on teie kontole ilma teie loata ligi pääsenud. Te ei 
tohi lubada teistel isikutel oma konto kaudu Teenustele ligi pääseda. 



3. Aktsepteeritav kasutamine 
Te vastutate ainuisikuliselt oma käitumise eest meie Teenustele 
juurdepääsu ja nende kasutamise ajal. Te järgite Teenuste 
kasutamisega seoses Kliendi käitumisjuhendit ning kõiki kohaldatavaid 
seadusi ja määrusi. Teenuste mis tahes viisil kasutamisega seoses ei 
tohi te: 

 rikkuda ühtegi kehtivat seadust, lepingut, intellektuaalse omandi 
või muud kolmanda isiku õigust ega tekitada õigusvastaselt kahju; 

 käituda mis tahes viisil, mis on ahistav, ähvardav, hirmutav, 
spämmiv, röövellik või jälitav; 

 kasutada või püüda kasutada teise kasutaja kontot ilma selle 
kasutaja loata; 

 müüa või rentida Teenuste mis tahes aspekti; 
 eksportida Teenuste kaudu saadud mis tahes teavet või avaldada 

teavet mis tahes kasutajate kohta väljaspool Teenuseid; 
 kasutada Teenuseid konkureeriva teabe kogumiseks, võrdlemiseks 

või konkureeriva Teenuse loomiseks, näiteks kasutades 
meie Teenuste kaudu saadud teavet eraldi andmebaasi loomiseks; 

 kasutada meie Teenuseid mis tahes viisil, mis võib häirida, 
katkestada, negatiivselt mõjutada või takistada  
Teenuste nõuetekohast toimimist või mistahes viisil kahjustada, 
halvata või üle koormata Teenuste toimimist; 

 pöördprojekteerida Teenuste mis tahes aspekte või teha 
toiminguid, mis võiksid avastada lähtekoodi või mööda hiilida 
meetmetest, mida kasutatakse  
Teenuste mis tahes osale ligipääsu vältimiseks või piiramiseks; 

 üritada mööda hiilida piirangutest, mida me rakendame, või püüda 
pääseda ligi meie Teenuste mis tahes funktsioonile või 
valdkonnale, millele teil ei ole  
juurdepääsuõigust; 

 arendada või kasutada rakendusi, mis mõjutab meie Teenust, ilma 
meie eelneva kirjaliku nõusolekuta; 

 kasutada andmekaevandamist, roboteid või sarnaseid andmete 
kogumise või nendest väljavõtete tegemise meetodeid, välja 
arvatud vastavalt mis tahes juhistele, mis sisalduvad meie 
pakutavas robots.txt failis, mis kontrollib automatiseeritud 
juurdepääsu meie veebisaitide osadele; 



 mööda hiilida või eirata juhiseid, mis sisalduvad meie pakutavas 
robots.txt failis, mis kontrollib automatiseeritud juurdepääsu meie 
Teenuste osadele; 

 saata, levitada või postitada rämpsposti, soovimatuid või 
massiliselt saadetud reklaamteadaandeid, ahelkirju või 
püramiidskeeme; 
 

 kasutada meie Teenuseid muul kui ettenähtud eesmärgil või muul 
ebaseaduslikul, petturlikul või loata viisil, või tegeleda, julgustada 
või edendada tegevust, mis neid Tingimusi rikub. 

4. Kasutajasisu 
Meie Teenused võimaldavad teil ja teistel kasutajatel luua, postitada, 
salvestada ja jagada sisu, sealhulgas sõnumeid, tekste, fotosid, videoid, 
tarkvara, heli ja muid materjale (ühiselt „Kasutajasisu“). Välja arvatud 
teie poolt allpool antud litsents, jäävad teie ja Kliendi vahel kõik õigused 
teie kasutajamaterjali suhtes teile alles. Te annate SocialChorus’le 
mitteeksklusiivse tähtajalise litsentsi pääseda ligi, kasutada, töödelda, 
kopeerida, levitada, esitada, eksportida ja kuvada Kasutajasisu ainult 
siis, kui see on mõistlikult vajalik (a) Teenuste osutamiseks, 
hooldamiseks ja uuendamiseks; (b) teenuse, turvalisuse, toetuse või 
tehniliste probleemide ennetamiseks või lahendamiseks; (c) seadusega 
nõutud juhtudel ja (d) kui Klient seda kirjalikult lubab. Kasutajamaterjali 
avaldades või muul viisil jagades te mõistate, et teie Kasutajamaterjal ja 
kõik sellega seotud andmed (näiteks teie kasutajanimi ja profiilifoto) 
võivad olla teistele kasutajatele nähtavad. Teenused on mõeldud Kliendi 
sisekasutuseks, kuid SocialChorus ei vastuta teiste kasutajate tegevuse 
eest, kes jagavad avalikult Kasutajasisu. 

Kuigi meil ei ole kohustust Kasutajasisu , toimetada, muuta või jälgida, 
võime me igal ajal ja mis tahes põhjusel Kasutajasisu kustutada või 
eemaldada. 

5. Kasutajasisu piirangud 
Te ei tohi luua, postitada, salvestada ega jagada mis tahes Kasutajasisu, 
mis: 

 on vastuolus teie tööandja käitumisjuhendiga; 



 on ebaseaduslik, laimav, halvustav, sündsusetu, pornograafiline, 
ebasobiv, sugestiivne, ahistav, ähvardav, eraelu puutumatust riivav  
või avalikustamisõigusi rikkuv, kolmanda isiku konfidentsiaalne 
teave, solvav, vaenulik, eksitav või petturlik; 

 kujutaks endast kuritegu, julgustaks kuriteo toimepanemist või 
annaks juhiseid kuriteo toimepanemiseks, rikuks mõne osapoole 
õigusi või tekitaks muul viisil vastutust või rikuks mis tahes riiklikku 
või rahvusvahelist seadust; 

 võib rikkuda mis tahes isiku patenti, kaubamärki, ärisaladust, 
autoriõigust või muud intellektuaalomandi- või varalist õigust; 

 sisaldab või kujutab avaldusi, märkusi või väiteid, mis ei kajasta 
teie ausaid seisukohti ja kogemusi; 

 matkib või esitab valeandmeid teie seotuse kohta mis tahes 
füüsilise või juriidilise isikuga; 

 sisaldab soovimatuid või poliitilisi kampaaniaid, reklaame või 
pakkumisi; 

 sisaldab isiku mis tahes privaatseid andmeid või isikuandmeid ilma 
selle isiku nõusolekuta; 

 sisaldab viirusi, rikutud andmeid või muid kahjulikke, häirivaid või 
hävitavaid faile või sisu; 

 on meie ainuisikulise hinnangu kohaselt taunitav, piirab või takistab 
teistel isikutel meie Teenuste kasutamist või nautimist,  
või võib Klienti või SocialChorus’ele või teistele isikutele mis tahes 
kahju või vastutust tekitada. 

6. Piiratud litsents 
Meie Teenused, sealhulgas tekst, graafika, pildid, fotod, videod, 
illustratsioonid, kaubamärgid, kaubanimed, teenindusmärgid, logod, 
loosungid, Kasutajasisu ja muu neis sisalduv sisu kuuluvad Kliendile või 
on talle litsentsitud ning on kaitstud nii Ameerika Ühendriikide kui ka 
välisriikide seaduste alusel. Kui Tingimustes ei ole sõnaselgelt teisiti 
sätestatud, jäävad SocialChorus’le ja meie litsentsiandjatele kõik 
õigused meie Teenuste suhtes. Arvestades siinseid Tingimusi, 
sealhulgas punktide 3–5 järgmist teie poolt, antakse teile piiratud, 
mitteeksklusiivne, mitteüleantav, all-litsentsi andmise õiguseta, 
tagasivõetav litsents meie mobiilirakenduse installimiseks ja meie 
Teenuste kasutamiseks seoses sellega, et te töötate Kliendi juures või 
olete temaga seotud. Meie Teenuste kasutamine muul viisil kui siinkohal 



konkreetselt lubatud on ilma meie eelneva kirjaliku loata rangelt keelatud 
ja lõpetab automaatselt siinkohal antud litsentsi. 

7. Kaubamärgid 
Kõik Teenustes mainitud kaubamärgid, registreeritud kaubamärgid, 
tootenimed ning ettevõtte nimed ja logod on vastavate omanike omand. 

8. Kolmandate isikute sisu 
Meie Teenused võivad sisaldada kolmandate osapoolte sisu, sealhulgas 
linke veebilehtedele, karjääripostitusi ja muud kolmandate isikute sisu 
(ühiselt „Kolmandate Isikute Sisu“). Teie vastutus on otsustada, kas 
soovite juurde pääseda juurde Kolmandate Isikute Sisule ja 
rakendustele, mille kohta on Teenustes lingid, ning neid kasutada. 
Selliste Kolmandate Isikute Sisule, sealhulgas kolmandate isikute 
saitidel olevale või nende kaudu kättesaadavale teabele, materjalidele, 
toodetele ja Teenustele ligipääsemine ja nende kasutamine toimub 
üksnes teie enda vastutusel. 

9. Tagasiside 
Te võite esitada küsimusi, kommentaare, ettepanekuid, ideid, 
algupäraseid või loomingulisi materjale või muud teavet oma tööandja ja 
Teenuste kohta (ühiselt „Tagasiside“). Te annate meile 
mitteeksklusiivse, all-litsentsitava, tähtajatu ja tagasivõetamatu litsentsi 
kasutada sellist Tagasisidet mis tahes eesmärgil, sealhulgas meie 
Teenuste raames või muul ärilisel viisil, ilma teid nimetamata ja teile 
hüvitist maksmata. 

10. Vastutust piiravad tingimused: riski võtmine 
Me ei kontrolli ega toeta mis tahes Kasutajasisu ega Kolmanda Isiku 
Sisu, mis on saadaval meie Teenustes või millega meie Teenused on 
seotud, ega vastuta selle eest. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses 
pakutakse meie Teenuseid „nagu on“ ja „nagu saadaval“ ilma igasuguste 
otseste või kaudsete tagatisteta, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsete 
tagatisteta kaubeldavuse, teatud otstarbeks sobivuse, omandiõiguse ja 
mitterikkumise kohta. Me ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid 
Teenuste täpsuse, täielikkuse, kättesaadavuse ega usaldusväärsuse 
kohta. Mõnes riigis ei ole selles jaotises kirjeldatud piirangud lubatud, 
seega ei pruugi kõik või mõned eespool nimetatud piirangud teie suhtes 
kehtida. 



11. Vastutuse piiramine 
Kui me leiame, et Lepingut, neid Tingimusi või mõnda muud meie 
põhimõtet on rikutud ja rikkumist on võimalik lihtsalt kõrvaldada, kui 
Klient eemaldab teatud Kasutajasisu või võtab muid meetmeid, siis 
enamikul juhtudel me pigem palume Kliendil meetmeid võtta, mitte ei 
sekku ise. Me võime otse sekkuda ja võtta asjakohaseid meetmeid 
(sealhulgas teie konto sulgeda), kui Klient ei võta asjakohaseid 
meetmeid või kui me leiame, et on olemas usutav oht meile, Teenustele, 
teistele kasutajatele või kolmandatele isikutele kahju tekkimiseks. MITTE 
MINGIL JUHUL EI VASTUTA TEIE EGA MEIE TEINETEISE EES MIS 
TAHES SAAMATA JÄÄNUD KASUMI VÕI TULU EEST EGA MIS 
TAHES KAUDSE, ERILISE, JUHUSLIKU, TULENEVA VÕI 
KARISTUSLIKU KAHJU EEST, OLENEMATA SELLEST, KAS SEE ON 
PÕHJUSTATUD LEPINGU, KAHJU VÕI MIS TAHES MUU 
VASTUTUSE TEOORIA ALUSEL JA KAS ISIKUT ON SELLISE KAHJU 
VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD VÕI MITTE. VÄLJA ARVATUD 
JUHUL, KUI TE OLETE KA KLIENT (NING ILMA ET SEE PIIRAKS 
MEIE LEPINGUST TULENEVAID ÕIGUSI JA 
ÕIGUSKAITSEVAHENDEID), EI OLE TEIL NENDE 
KASUTUSTINGIMUSTE RIKKUMISE EEST MEIE EES MINGIT 
RAHALIST VASTUTUST. MEIE SUURIM KOGUVASTUTUS TEIE EES 
KASUTUSTINGIMUSTE RIKKUMISE EEST ON VIISKÜMMEND 
DOLLARIT ($50). EELNEVAD VASTUTUSE PIIRANGUD EI KEHTI 
KOHALDATAVA SEADUSEGA KEELATUD ULATUSES EGA PIIRA 
KUMMAGI POOLE ÕIGUST TAOTLEDA JA SAADA ÕIGLAST 
HÜVITIST. 

12. Kohaldatav õigus ja koht 
Need Tingimused ning teie juurdepääs meie Teenustele ja nende 
kasutamine toimub ning neid tõlgendatakse ja jõustatakse California 
seaduste järgi, võtmata arvesse (California või mõne muu jurisdiktsiooni) 
kollisiooninorme või põhimõtteid, mis põhjustaksid mõne muu 
jurisdiktsiooni seaduste kohaldamise. Kõik pooltevahelised vaidlused 
lahendatakse California osariigi kohtutes või Ameerika Ühendriikide 
föderaalkohtutes, mis asuvad Californias San Francisco maakonnas. 

13. Ekspordi vastavus 
Kõik meie Teenused või osa neist võivad kuuluda USA ekspordikontrolli 
ja majandussanktsioonide seaduste („Ekspordikontroll“) 



kohaldamisalasse. Te nõustute järgima kõiki Ekspordikontrolle, mis on 
seotud teie juurdepääsuga meie Teenustele ja nende kasutamisega. Te 
kinnitate, et (i) te ei asu riigis, mille suhtes on USA valitsus kehtestanud 
embargo või mille USA valitsus on nimetanud terrorismi toetavaks riigiks 
ja (ii) te ei ole kantud USA valitsuse keelatud või piiratud isikute 
nimekirja. 

14. Kaubanduslikud esemed 
Kui Teenused on omandanud mõni USA valitsuse asutus, tunnistab see 
asutus, et (a) Teenused kujutavad endast kaubanduslikku arvutitarkvara 
või kaubanduslikku arvutitarkvara käsitlevat dokumentatsiooni vastavalt 
48 C.F.R. § 12.212 ja 48 C.F.R. § 227.7202 kohaselt ning (b) selliste 
agentuuride õigused piirduvad nendega, mis on antud konkreetselt 
siinsete Tingimuste alusel. 

15. Tingimuste muutmine 
Me võime neid Tingimusi aeg-ajalt muuta. Muudatuste tegemisel 
anname me neist teada ühe või mitme järgmise meetodi abil: saates e-
kirja, edastades teate meie Teenuste kaudu või postitades muudetud 
Tingimused meie Teenustesse ja ajakohastades eespool olevat „viimati 
uuendatud“ kuupäeva. Kui me oma teates teisiti ei väida, jõustuvad 
muudetud Tingimused kohe ning teie jätkuv juurdepääs meie Teenustele 
ja nende kasutamine pärast meie teate edastamist kinnitab, et te 
nõustute muudatustega. Kui te muudetud Tingimustega ei nõustu, peate 
lõpetama meie Teenustele ligipääsu ja nende kasutamise. 

16. Muud tingimused 
Kui nende Tingimuste mis tahes säte või osa sellest on ebaseaduslik, 
tühine või mittejõustatav, loetakse see säte või osa sellest Tingimusest 
eraldatavaks ning see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja 
jõustatavust. Need Tingimused moodustavad kogu meievahelise 
Lepingu, mis on seotud teie juurdepääsuga meie Teenustele ja nende 
kasutamisega. Nende Tingimuste jõustamine toimub meie äranägemise 
järgi ja mis tahes suutmatus kasutada või jõustada Tingimustes toodud 
mis tahes õigust või sätet ei tähenda sellest õigusest või sättest 
loobumist. Nende Tingimuste peatükkide pealkirjad on esitatud ainult 
mugavuse huvides ja neil ei ole õiguslikku ega Lepingulist mõju. Sõnad 
„sealhulgas“ ja „sisaldavad“ tähendavad „sealhulgas, kuid mitte ainult“. 
Kui selles dokumendis ei ole teisiti sätestatud, on need Tingimused 



mõeldud ainult osapoolte kasuks ega ole mõeldud selleks, et anda 
õigusi kolmandatele isikutele või üksustele. 

17. Lisatingimused iOS-i kasutajatele 
Järgmised tingimused kehtivad, kui kasutate meie mobiilirakendust 
(„Rakendus“) Apple Inc. („Apple“) kaubamärgiga mobiilseadmes. 

(a) Kinnitus. Tingimused on sõlmitud ainult meie vahel, mitte Apple'iga, 
ning nagu Apple'i ja meie vahel, vastutame meie ainuisikuliselt 
Rakenduse ja selle sisu eest. 
(b) Litsentsi ulatus. Tingimuste kohaselt teile antud litsents Rakenduse 
kasutamiseks piirdub mitteülekantava litsentsiga kasutada Rakendust 
mis tahes Apple'i kaubamärgiga toodetes, mis on teie omandis või 
kontrolli all, ning App Store'i kasutustingimustes sätestatud Apple'i 
kasutuseeskirjade järgi, välja arvatud see, et sellist Rakendust võivad 
kasutada ja omandada ning sellele ligi pääseda teised ostjaga seotud 
kontod perekonnasisese kasutuse või mahuostu kaudu. 
(c) Hooldus. Apple ei ole kohustatud Rakendusega seoses osutama 
mingeid hooldus- ja tugiteenuseid. 
(d) Garantii. Ulatuses, mida ei kata Tingimuste 10. peatükis toodud 
vastutust piiravad tingimused, vastutame meie ainuisikuliselt kõikide 
tagatiste eest olenemata sellest, kas need on selgesõnalised või 
seadusest tulenevad. Kui Rakendus ei vasta mis tahes kohaldatavatele 
garantiidele, millest ei ole 10. peatüki kohaselt lahti öeldud, võite 
teavitada Apple'it ja Apple võib tagastada Rakenduse ostuhinna (kui 
seda on). Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei ole 
Apple'il mingeid muid Rakendusega seotud garantiikohustusi ning kõik 
muud nõuded, kahjumid, kohustused, kahjud, kulud ja kulutused, mis 
tulenevad garantiile mittevastavusest, on meie ainuvastutus. 
(e) Vastutus. Meie, mitte Apple, vastutame teie või kolmandate isikute 
mis tahes nõuete käsitlemise eest, mis on seotud Rakendusega või 
Rakenduse valdamise või kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult: (i) 
tootevastutuse nõuded; (ii) mis tahes nõuded seoses sellega, et 
Rakendus ei vasta kohaldatavatele õiguslikele või regulatiivsetele 
nõuetele; (iii) tarbijakaitse või sarnaste õigusaktide alusel tekkivad 
nõuded. 
(f) Intellektuaalomandi nõuded. Kui kolmas isik väidab, et Rakendus või 
see, et Rakendus on teie valduses või et te seda kasutate, rikub 
kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi, vastutame meie, mitte Apple, 



ainuisikuliselt sellise intellektuaalomandi rikkumise nõude uurimise, 
kaitsmise, lahendamise ja rahuldamise eest. 
(g) Kolmandatest isikutest kasusaajad. Apple ja selle tütarettevõtted on 
nende Tingimuste kolmandatest isikutest kasusaajad ning neil on õigus 
(ja neid loetakse nõustunuks õigusega) kolmandatest isikutest 
kasusaajatena neid Tingimusi teie suhtes jõustada. 

18. Lisatingimused Google'i ja Androidi kasutajatele 
Kui te pääsete Teenustele ligi või kasutate neid Google'i toodetud või 
müüdud seadme kaudu või olete saanud Rakenduse Google'ilt, peate 
kasutama Teenuseid kooskõlas Google Play kasutustingimustes toodud 
lisatingimustega, mis aeg-ajalt kehtivad ja mille praegune versioon on 
leitav aadressil https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-
terms.html, või muude selliste tingimustega, mille Google on aeg-ajalt 
välja kuulutanud ja avaldanud. 

 


