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Üldised kasutustingimused veebirakenduse MyBosch registreerimiseks ja 
kasutamiseks (seisuga 01.02.2016) 

 

Käesolevad veebirakenduse MyBosch registreerimis- ja kasutustingimused kehtivad Robert 
Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe (edaspidi „pakkuja“ või 
„meie“) ja lõppkasutaja (edaspidi „kasutaja“ või „Teie“) vahelise lepingu sõlmimise ajal 
kehtivas versioonis. 

§ 1 Teenuste pakkumine ja kättesaadavus  

1. Veebirakendus MyBosch võimaldab kasutada erinevaid teenuseid, mis ei sõltu 
registreerimisest ja mille kaudu on muu hulgas võimalik saada teavet.  

2. Veebirakenduse MyBosch kaudu kasutatavad teenused on näiteks 
mobiilirakendused, äpid, veebipoed ning andmete kättesaadavaks tegemine, 
kirjutised, foto- ja helidokumentatsioon, teave ja muu sisu (edaspidi kokkuvõtlikult 
„sisu“). 

Sisu mahu leiate teenuste kirjeldusest. Tasuta ja tasuliste teenuste kasutamise 
kohta kehtivad vastavalt erinevad kasutus- ja andmekaitsetingimused ning 
vajaduse korral on nõutavad täiendavad andmed. Teenuse kasutajaks 
registreerimisel viidatakse sellele eraldi ja vajaduse korral palutakse Teil teatada 
oma makseandmed. 

3. Meil on õigus veebirakendust MyBosch täiendada või selle kasutamist ajaliselt 
piirata. Teil ei ole kasutajana õigust nõuda teatavate teenuste või nende osade 
säilitamist. 

4. Veebirakenduse MyBosch kasutamiseks tuleb teil registreeruda. Registreerumine 
ja veebirakenduse MyBosch kasutamine on tasuta. 

5. Veebirakenduse MyBosch kasutamise korral puudub õigus nõuda selle katkematut 
kasutamist. Veebirakenduse MyBosch kasutamise puhul ei ole tagatud, et 
juurdepääs või kasutamine toimub hooldustöödest, arendusest või muudest 
tõrgetest (nagu elektrikatkestus, riist- või tarkvararikked, andmeside tehnilised 
probleemid) tingitud katkestusteta või mõjutusteta, mille tagajärg võib olla ka 
andmekadu. Veebirakenduse MyBosch pakkuja soovib pakkuda võimalikult 
katkestustevaba kasutamist.  

§ 2 Veebirakenduse MyBosch kasutajaks registreerumine 

1. Veebirakenduse MyBosch kasutajaks saavad registreeruda ainult täisealised 
isikud. Kasutajaks ei saa registreeruda alaealised isikud, samuti isikud, kelle 
juurdepääs on püsivalt suletud. Registreerumisel palutakse Teil kindlaks määrata 
juurdepääsuandmed. Need on kasutajanimi, vabalt valitud salasõna ja Teie e-posti 
aadress. 

2. Registreeruda on võimalik ka selliste sotsiaalmeediavõrgustike nagu Facebook, 
Twitter ja Google+ juurdepääsuandmega (eraldi ja/või koos „SocialID-ga”). . Sellisel 
juhul kasutatakse registreerimisel veebirakenduse MyBosch spetsiifilise 
kasutajanime ja tunnussõna asemel sellise valitud sotsiaalmeediavõrgustiku 
vastavat rakendust, kuhu kasutaja on registreerunud. 

3. Saates registreerimiseks oma andmed, esitate Te pakkumuse kasutuslepingu 
sõlmimiseks käesolevate tingimuste alusel. Me jätame endale õiguse vabalt 
otsustada, kas anname Teie pakkumusele nõustumuse. Kui registreerimise kohta 
ei saabu mõistliku aja jooksul kinnitust Teie märgitud e-posti aadressile, siis ei ole 
pakkumus Teile enam siduv. Kinnituse saabudes on kokkuleppe tingimustel 
kasutusleping sõlmitud ja me aktiveerime Teile taotletud juurdepääsu. Alates 
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aktiveerimisest on Teil õigus kasutada veebirakendust MyBosch käesolevate 
kasutustingimuste alusel. Selleks saatke eelnevalt aktiveerimise kinnitus, klikkides 
e-postiga saabunud lingil. 

4. Veebirakenduse MyBosch kasutajaks võite registreeruda ainult ühel korral. 
Registreerumine, kasutajasuhe ja kasutajakonto ei ole üle kantavad kolmandale 
isikule. Üldjuhul ei kontrolli me registreerumisel Teie isikusamasust ega andmeid. 
Seega ei vastuta me selle eest, et kasutajaprofiili omanik on alati ainult üks isik ja 
see, kellena ta ennast esitleb. 

SocialID seondub ainult veebirakendusega MyBosch. 

5. Vastavalt veebirakenduse MyBosch pakutavatele võimalustele saate oma 
kasutajaprofiili käesolevate kasutajatingimuste raames oma soovi järgi ise 
kujundada. Täpsem teave selle kohta on teenuste kirjelduses.  

§ 3 Juurdepääsuandmete hoidmise vastutus 

1. Juurdepääsuandmed, sealhulgas salasõna peate hoidma salajas ja Te ei tohi neid 
mingil juhul avaldada kolmandatele isikutele. 

2. Lisaks peate Te tagama, et Teie juurdepääsuandmeid ja Teile kättesaadavaid 
teenuseid kasutate ainult Teie ise või kasutab Teie poolt volitatud isik. Kui on alust 
arvata, et teavet juurdepääsuandmete kohta on saanud või saab kolmas isik, kellel 
ei ole selleks õigust, tuleb pakkujat sellest viivitamata teavitada. 

Tähelepanu! Vastutate täies ulatuses iga kasutamise ja/või muu tegevuse 
eest, mis toimub Teie juurdepääsuandmete kaudu. 

§ 4 Juurdepääsu sulgemine 

1. Me võime oma äranägemisel sulgeda Teie juurdepääsu veebirakendusele 
MyBosch tervikuna või osaliselt, sealjuures kas ajutiselt või püsivalt, kui esinevad 
konkreetsed tõendid, et rikute või olete rikkunud käesolevaid kasutustingimusi 
ja/või kehtivat õigust, või kui meil on sulgemiseks muu õigustatud huvi. Sulgemise 
otsuse korral võetakse kohaselt arvesse Teie õigustatud huvi. Juhuks, kui Te 
hoiatusele vaatamata rikute käesolevaid kasutustingimusi korduvalt, jätame endale 
õiguse sulgeda Teie juurdepääs veebirakendusele MyBosch püsivalt ja välistada 
selle edaspidine kasutamine. 

2. Teie juurdepääsu püsivalt sulgemise korral saate Te selle kohta teate e-postiga.  

3. Ajutise sulgemise korral aktiveeritakse juurdepääs sulgemisaja möödumisel või 
sulgemise põhjuse äralangemisel ja Te saate selle kohta teate e-postiga. Püsivalt 
suletud juurdepääsu ei saa enam aktiveerida. 

§ 5 Kasutamise lõpetamine 

1. Kasutajasuhte saate Bosch Global ID kaudu igal ajal lõpetada, kui edastate selle 
kohta teate. Ka meil on õigus ütelda kasutusleping üles neljateistkümne (14) 
kalendripäeva pikkuse etteteatamistähtajaga. 

2. Kasutuslepingu lõpetamise korral Bosch Global ID kaudu on meil õigus kustutada 
pöördumatult kõik seoses Teie registreerumisega salvestatud andmed 30 
kalendripäeva möödumisel pärast ülesütlemise jõustumist ja kõikide seadusest 
tulenevate säilitustähtaegade möödumist. Isikuandmete suhtes kohaldatakse 
eelkõige andmekaitset käsitlevaid õigusnorme, mis võivad sätestada, et andmed 
tuleb kustutada varem. 
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§ 6 Lubatud kasutamise ulatus, käitumisreeglid, kasutamistoimingute jälgimine 

1. Teie kasutusõigus piirdub juurdepääsuga sisule, millele on võimalik juurdepääs 
veebirakenduse MyBosch kaudu (vajadusel SocialID abil), ning pakutavate 
rakenduste kasutamisega käesolevates kasutustingimustes ettenähtu raames. 

2. Teenuste lepingukohaseks kasutamiseks vajalike tehniliste eelduste (eelkõige 
riistvara, veebilehitseja ja juurdepääs internetile) täitmise eest Teie vastutusalas 
vastutate Teie ise. Meie või asjaomase teenuse pakkuja ei pea Teid selles osas 
nõustama. 

3. Meil on õigus kasutada piiranguteta muid andmeid - välja arvatud isikuandmed -, 
mis meile edastatakse või mis tekivad Bosch Global ID kasutamise raames. 

§ 7 Sisu kaitse, vastutus kolmandaid isikuid puudutava sisu eest 

1. Veebirakenduse MyBosch kaudu registreerumisel kättesaadavaks tehtud sisu 
kaitsevad peamiselt autoriõiguse, kaubamärgiõiguse ja konkurentsiõiguse 
asjaomased sätted või muud kaitseõigused ning asjaomane sisu on meie, meie 
klientide või muude kolmandate isikute omand, kes on asjaomase sisu 
kättesaadavaks teinud. Sisu kui sellise koostamine on kaitstud autoriõigustega. 
Sisu tohite kasutada vaid vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ja 
veebirakenduse MyBosch poolt ette antud raamides. 

2. Veebirakenduse MyBosch registreerumise ja sisselogimise leheküljel olev sisu 
pärineb osaliselt meilt, osaliselt teistelt kasutajatelt või muudelt kolmandatelt 
isikutelt. Kasutajate ja kolmandate isikute pakutavat sisu on edaspidi kokkuvõtvalt 
nimetatud „kolmandate isikute pakutavaks sisuks”.  

3. Me ei kontrolli kolmandate isikute pakutava sisu täielikkust, õigsust ja 
õiguspärasust ega vastuta mingil juhul täielikkuse, õigsuse, õiguspärasuse 
ega ajakohasuse või nende tagamise eest. Eeltoodu kehtib ka kolmandate 
isikute pakutava sisu kvaliteedi ja teataval eesmärgil kasutamiseks sobivuse 
kohta. 

§ 8 Andmekaitse, konfidentsiaalsus 

Teie isikuandmete vastutustundlik käsitlemine kuulub meie kvaliteedinõuete hulka. 
Me kogume, töötleme ja kasutame Teie isikuandmeid ainult juhul, kui selleks on 
õiguslik alus või kui olete sellega nõustunud. Teie andmete käsitlemisest teavitame 
Teid täpsemalt meie andmekaitsetingimustes. 

§ 9 Vastutuse piiramine 

1. Veebirakenduse MyBosch kasutamise raames on välistatud meiepoolne vastutus 
kergest hooletusest tingitud kohustuse rikkumise eest, kui see ei puuduta isiku 
surma või isikule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisest põhjustatud 
kahju ega müügigarantiist või puudusega toote tootja vastutuse sätetest tulenevaid 
nõudeid. Lisaks ei puuduta eeltoodu vastutust selliste kohustuste rikkumise eest, 
mille täitmine võimaldab nõuetekohaselt täita kasutuslepingut ja mille järgimist võib 
kasutaja üldjuhul eeldada. Eeltoodu kehtib ka nende isikute poolt toime pandud 
kohustuste rikkumisi, kes täidavad meie lepingulisi kohustusi meie eest.  

2. Kui käesolevad tingimused välistavad meie vastutuse või piiravad seda, siis kehtib 
see ka meie juhtorganite vastutuse ja nende isikute vastutuse suhtes, kes täidavad 
meie lepingulisi kohustusi meie eest, eelkõige meie töötajate vastutuse suhtes. 
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§ 10 Käesolevate kasutustingimuste muutmine ja lepingusuhte ülekandmine 

1. Jätame endale õiguse muuta käesolevaid kasutustingimusi mis tahes ajal, 
kusjuures muudatused mõjutavad ka olemasolevaid lepingulisi suhteid. Sellistest 
muudatustest teatatakse Teile e-posti teel vähemalt 30 kalendripäeva enne 
kavandatud muudatuste jõustumist. Kui Te 30 päeva jooksul alates teate 
kättesaadavaks tegemisest ei esita vastuväiteid ja jätkate teenuste kasutamist ka 
pärast vastuväidete esitamise tähtaja möödumist, siis on muudatused alates 
tähtaja möödumisest kehtivalt kokku lepitud. Kui Te muudatused vaidlustate, siis 
jätkub kasutajasuhe seniste tingimuste alusel. Jätame endale õiguse lõpetada 
kasutajasuhe muudatuste vaidlustamise korral § § 5 alusel. Teatises muudatuste 
kohta teavitatakse Teid ka Teie õigusest muudatused vaidlustada ja selle 
tagajärgedest. 

2. Meil on õigus anda Robert Bosch Power Tools GmbH-le üle Teiega sõlmitud leping, 
sealhulgas - aga mitte ainult - sellest tulenevad õigused ja kohustused seoses 
veebirakenduse MyBosch tasuta kättesaadavaks tehtud teenuste kasutamisega ja 
käesolevate kasutustingimustega, kusjuures selline üleandmine vabastab meid 
kohustustest. Seeläbi asub Robert Bosch Power Tools GmbH Teiega sõlmitud 
lepingus meie asemele. 

§ 11 Veebirakenduse MyBosch muudatused 

Meil on igal ajal õigus muuta veebirakenduse MyBosch tasuta kättesaadavaks 
tehtud teenuseid, teha tasuta ja tasu eest kättesaadavaks uusi teenuseid ja 
lõpetada tasuta teenuste osutamine.  

§ 12 Üldtingimused 

1. Täpsemat teavet meie kui veebirakenduse MyBosch registreerumise veebilehe 
käitaja kohta saate meie impressumist. 

2. Kohaldatakse Saksa õigust. 

3. Kui Te olete kaupade müügiga tegelev ettevõtja, siis lahendatakse vaidlused 
eranditult pakkuja asukoha kohtus. Meil on siiski õigus esitada valikulise 
kohtualluvuse järgi hagi ka Teie asukoha järgsele kohtule. 

4. Kui käesolevate kasutustingimuste üks säte on kehtetu või muutub kehtetuks, siis 
ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Lepingupooltel on sellisel juhul kohustus 
aidata kaasa uute sätete loomisele nii, et saavutatakse õiguspäraselt kehtetule 
sättele majanduslikult võimalikult lähedane tulemus. Sama korda kohaldatakse 
lepinguga reguleerimata küsimustele. 


