Ostutellimuse üldtingimused
1. Mõisted – vt punkt 11
1.1. Kui käesolevas dokumendis kasutatakse suure algustähega väljendeid (nt Sidusettevõtja, Ostja), on nendel väljenditel
tähendused, mis on neile antud käesoleva Lepingu lõpus olevas punktis 11.
1.2. Käesolevad üldtingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad Philip Morris Eesti Osaühing kaupade (ostu-) müügivõi tarne- ja teenuste osutamise lepingutele.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Lepingu aktsepteerimine ja terviklikkus
Müüja võib käesolevat Lepingut aktsepteerida mis tahes viisil, sealhulgas: a) Tellimuse allkirjastamise ja
tagastamise teel (kas paberkandjal või elektrooniliselt (nt e-posti teel)) kuni 3 tööpäeva jooksul alates selle
kättesaamisest või b) kui eelpool nimetatud tähtaeg möödub, kuid Müüja alustab käesoleva Lepingu alusel tööd,
siis loetakse, et Müüja on Tellimuse Tingimused aktsepteerinud.
kui eelpool nimetatud tähtaeg saab läbi, kuid Müüja alustab käesoleva lepingu alusel tööd, loetakse, et Müüja on
Tingimustega tellimuse vastu võtnud
Käesolev Leping hõlmab kõiki Poolte vahelisi kokkuleppeid ja asendab kõik muud eelnevad suulised või kirjalikud
arusaamad ja kokkulepped Poolte vahel seoses käesoleva Lepingu sisuga. Käesolevat Lepingut võib muuta üksnes
mõlema Poole kirjaliku kokkuleppega, mis viitab sõnaselgelt käesolevale Lepingule. Kõik Tellimuse sisalduvad
selgesõnalised tingimused tühistavad käesolevad Tingimused.
Kui Tellimus väljastatakse ja aktsepteeritakse eraldi lepingu alusel, on Tingimused siduvad ulatuses, mis on
kooskõlas sellise iseseisva lepingu sätetega. Vastuolude korral on eraldiseisev leping ülimuslik.

Üldsätted
Käesoleva Lepingu tähenduses loetakse Tellimuse täitmise kohaks aadressi: Tartu mnt 43/F.R.Kreutzwaldi 24,
10147 Tallinn, Eesti, välja arvatud juhul, kui Tellimuses on märgitud muu aadress ja mõlemad Pooled on selle
kinnitatud.
3.2. Müüja hangib Ostja eelneva kirjaliku nõusoleku enne allhanke kasutamist. Kui Müüja kasutab allhanget: a) peab
Müüja tagama, et alltöövõtja on seotud kirjaliku lepinguga, mille tingimused ei ole vähem ranged kui käesolevas
Lepingus; b) ta tagab, et tema poolt saadud garantiid laienevad Ostjale; c) kui ta ei saa selliseid selgesõnalisi
garantiisid, garanteerib ta selliseid Kaupu või Teenuseid punktides 7.1 ja 8.1 toodud ulatuses, ja d) ta jääb Ostja
ees täielikult vastutavaks alltöövõtjate tegevuse või tegevusetuse eest.
3.3. Müüja hoiab omal kulul kehtivana: a) tööandja vastutus-, kolmanda isiku vastutus-, tootevastutus- ja erialase
hooletuse kindlustuse tema käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste katmiseks Ostjale vastuvõetavas
kindlustusseltsis ja Ostjale vastuvõetava kindlustuslimiidiga, mis on Tellimuses näidatud, ja b) kõik seadusega
nõutavad load, litsentsid, sertifikaadid, registreerimised ja kindlustuskaitse, välja arvatud Tellimuses teisiti näidatud
juhtudel.
3.4. Ostja soovil esitab Müüja Ostjale asjakohaste kindlustustunnistuste, lubade, litsentside, tunnistuste,
registreerimisdokumentide ja Kaupade ja/või Teenustega seotud muude dokumentide koopiad.
3.5. Pooled ei vastuta käesolevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest, kui Pooled esitavad
tõendid selle kohta, et sellise rikkumise või mittenõuetekohase täitmise põhjuseks on mis tahes Vääramatu Jõu
sündmus, st Eesti Vabariigi poolsed mis tahes keelud või piirangud, tulekahju, üleujutus, sõda, streik või mõni sama
mõjuga muu sarnane sündmus. Pool, kelle tegevust on mõjutanud nimetatud Vääramatu Jõu sündmused, teatab
teisele Poolele selliste sündmuste toimumisest ning teatab seal tähtaja, mille jooksul siin ettenähtud kohustuste
täitmine edasi lükatakse.
3.6. Käesolev Leping on sõlmitud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ning kõiki Poolte vahelisi kommertssuhteid
seoses käesoleva Lepinguga reguleeritakse ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooni 1. jaanuari 1988 konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei
kohaldata.
3.7. Kõik vaidlused, mis tulenevad Lepingust, selle muutmisest, lõpetamisest või täitmisest, mida ei suudeta mõistliku
aja jooksul lahendada sõbralike läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel Eesti Vabariigi
kohtute poolt.
3.8. Käesolev Leping on sõlmitud kahes võrdse õigusjõuga eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.
3.9. Müüja on sõltumatu töövõtja. Käesolev Leping ei loo Ostja, Müüja ja Sidusettevõtja vahel käsundiandja ja agendi
suhet ega partnerlus- või ühisettevõtte või töösuhet.
3.10. Müüja kohustub järgima kõiki Ostja sisemisi protseduure. Lisaks vastutab Müüja Kaupade kohaletoimetamisel ja
Teenuste osutamisel vajalike ohutusnõuete täitmise ning nende nõuete täitmata jätmise tagajärgede eest. Kui
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Teenuseid osutatakse Ostja ruumides või territooriumil, järgib Müüja kõiki kohaldatavaid seadusi ja juhiseid,
sealhulgas, kuid mitte ainult ohutuse ja muid Ostja poolt määratletud juhiseid ning tagab, et Müüja töötajad järgivad
nõuetekohaselt neid juhiseid ja kõiki Ostja vastutavate töötajate nõudeid.
Müüja katab kõik Müüja kulud, mis on seotud Kaupade kohaletoimetamise ja Teenuste osutamisega, sealhulgas,
kuid mitte ainult seoses veokulu, kindlustuse, sobiva pakendamise ja üleandmisega, v.a., kui Tellimuses ei ole
kokku lepitud teisiti ja mõlemad Pooled on seda kinnitanud.
Dokumentatsioon ja läbivaatamisõigus:
3.12.1. Müüja on alati kohustatud andma koos Tellimuse objektiga kõik kohaldatava õigusega nõutavad
dokumendid ja muud dokumendid, mis on vajalikud Tellimuse objekti nõuetekohaseks kasutamiseks Ostja
poolt (nt kasutusjuhend).
3.12.2. Müüja säilitab täielikku ja õiget dokumentatsiooni ja arveldusi Tellimusega seoses tehtud tööde ja kulude
kohta (alltöövõtjate lepingud, alltöövõtjate poolt varude tarne / teenuste osutamise dokumendid,
alltöövõtjatele väljastatud arved) kohaldatavates asjakohastes õigusaktides määratud ajavahemikuks.
3.12.3. Ostjal on õigus tutvuda sellise dokumentatsiooni ja arveldustega ning teha neist koopiaid tööaja jooksul
pärast Müüja eelnevat teavitamist Ostja sisekontrolli osakonna või mis tahes muu Ostja poolt näidatud
auditeerimisteenuseid osutava Ostja osakonna või üksuse poolt.
3.12.4. Need teabe- ja auditeerimisõigused hõlmavad kõiki dokumente, süsteeme ja elektroonilisi andmeid, mis on
vajalikud Tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks ja arvete väljastamiseks.
3.12.5. Iga Pool kannab oma selliste kontrollide ettevalmistamise ja läbiviimise kulud.
Müüja peab näitama Tellimuse viitenumbrit kõikides Lepingu või Kaupade ja/või Teenustega seotud dokumentides
ja kirjavahetuses.
Lisaks kohaldatavast õigusest tulenevatele õigustele on Ostjal õigus käesolev Leping Müüjale saadetava teatega
igal ajal ühepoolselt lõpetada, mis jõustub mitte varem kui 14 päeva pärast teadet, kui Tellimuses ei ole märgitud
teisiti. Kui Ostja peaks lõpetama käesoleva Lepingu käesolevas punktis sätestatud korras, maksab ta Müüjale
õiglase summa juba osutatud Teenuste või tarnitud Kaupade eest.
Kui Müüja või Müüja juhtimis- või kontrolliorgani liige või mis tahes isik või organisatsiooniline üksus, kellel on
kontroll Müüja üle, on kantud või kantakse: i) USA Välisvarade Kontrolliameti (USA Office of Foreign Assets
Control) poolt koostatud spetsiaalselt määratud kodanike ja blokeeritud isikute nimekirja (Specially Designated
Nationals and Blocked Persons, SDN); ii) ) või nende isikute, organisatsioonide või riikide konsolideeritud
nimekirja, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu sanktsioone kooskõlas ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga, on
Ostjal õigus koheselt lõpetada Leping, mis jõustub sellise teate esitamisel.
Käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel teeb Müüja järgmist: i) rakendab nõuetekohast
hoolsuskohustust ja järgib õigusnorme, eelkõige alaealiste töölevõtmise regulatsioonide rakendamise osas; ii) kui
Kaubad/Teenused, mis on ettenähtud või eriotstarbeliselt mõeldud Ostjale või muule Philip Morris International
Inc ettevõttele, toodetakse/tarnitakse väljaspool Eesti Vabariiki, nõustub Müüja mitte võtma nende
tootmiseks/pakkumiseks tööle alla 15-aastaseid lapsi. Kui selle riigi kohalikus õiguses, kus sellist tööd tehakse, on
ette nähtud kõrgem vanusepiirang, peab Müüja tagama nende eeskirjade järgimise. Müüja kinnitab samuti, et sellise
Kauba tootmiseks või selliste Teenuste osutamiseks ei tohi kasutada sunniviisilist tööd; iii) kui Müüja rikub
käesoleva punkti alapunktides i) ja ii) nimetatud kohustusi, on Ostjal õigus käesolev Leping viivitamata lõpetada.
Käesoleva Lepingu suhtes ei kohaldata Müüja poolt kasutatavaid üldtingimusi, näidislepinguid või samalaadseid
dokumente ning käesolevaga nende kohaldamine välistatakse.
Makse
Ostja maksab Müüjale Tellimuses sätestatud tasu. Lisaks tasule maksab Ostja Müüjale kehtiva määra alusel
käibemaksu, kui see on kohaldatav. Ostja ei vastuta käesoleva Lepingu alusel makstud summadelt tasutud maksu
või muu tasu eest (välja arvatud käibemaks, kui see on kohaldatav) ning Müüja kohustub käesolevaga hüvitama
Ostjale kõik sellised maksenõuded.
Kui Müüja on Kaubad kohale toimetanud või Teenused osutanud (või teinud mõlemat), esitab Müüja Ostjale arve
3 tööpäeva jooksul alates selle väljastamisest PDF-vormingus e-posti teel Müüja kinnitatud e-posti aadressilt
järgmisele e-posti aadressile: PMEesti_invoice@pmi.com, näidates e-posti teemareal Müüja nime ja arve numbri.
Arvel on täpne teave asjakohaste Kaupade või Teenuste kohta ning see vastab Ostja ja kehtivate õigusaktide
nõuetele arvete esitamise kohta.
Ostja maksab Kaupade ja Teenuste eest pangaülekandega 60 kalendripäeva jooksul alates arve kättesaamisest, kui
Ostja ja Müüja poolt kinnitatud Tellimuses ei ole märgitud muid maksetingimusi. Igal juhul tehakse makse ainult
nõuetekohaselt väljastatud arve kättesaamisel. Ostjal on õigus arvata tasumisele kuuluvast summast (või selle osast)
maha kõik kahjud (sealhulgas, kuid mitte ainult leppetrahvid (trahvid ja viivised)), mis on tekkinud Müüja poolse
õigusaktide rikkumise või tema käesoleva Lepingu järgsete kohustuste mittenõuetekohase täitmise tõttu.
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Ostjal on õigus peatada kogu tasu või selle mis tahes osa maksmine, kuni Müüja on õigeaegselt ja puudusteta täitnud
kõik oma lepingulised kohustused Ostja ees. Eespool nimetatud asjaolude korral ei ole Ostja tasu maksmisega
viivituses ega toimu tema kohustuste mittetäitmist.
Müüja nõustub esitama kirjaliku teate iga oma pangakonto muutmise kohta. Informatsiooni puudumine pangakonto
muutmise kohta ei põhjusta Ostjale ebasoodsaid rahalisi ega juriidilisi tagajärgi, eelkõige Ostja kohustust tasuda
viivist.
Konfidentsiaalsus
Käesolevat Lepingut, Konfidentsiaalset teavet ja muud sellega seotud teavet loetakse konfidentsiaalseks ning
kumbki Pool ei tohi seda kolmandatele isikutele avaldada ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
Müüja kohustub hoidma kogu Konfidentsiaalset teavet ranges usalduses, kohaldama sellisele Konfidentsiaalsele
teabele vähemalt sama hooldusstandardit, millega ta kohtleb oma ärisaladusena käsitletavat ja konfidentsiaalset
teavet, ning hoiduma Konfidentsiaalse teabe kasutamisest enda või kolmandiku isiku kasuks või muul viisil, mida
Ostja ei ole kirjalikult lubanud.
Iga Pool võib avaldada teise Poole Konfidentsiaalset teavet, kui seda nõuab seadus, pädeva kohtualluvusega kohus
või mis tahes valitsus- või ametiasutus.
Kumbki Pool ei kasuta teise Poole Konfidentsiaalset teavet mis tahes muul eesmärgil peale käesolevast Lepingust
tulenevate kohustuste täitmise.
Käesoleva punkti 5 konfidentsiaalsuskohustuste rikkumise korral maksab Müüja iga rikkumise eest leppetrahvi
summas 10 000 (kümme tuhat) eurot. Lisaks siin märgitud leppetrahvi maksmisele on Ostjal õigus nõuda kahju
hüvitamist, osas mis ei ole leppetrahviga kaetud ja mis on põhjustatud sellisest rikkumisest.
Eespool nimetatud kohustused on püsivad ja siduvad tähtajatult nii enne kui ka pärast käesolevast Lepingust
tulenevate kohustuste täitmist.
Poolte vastutus
Müüja vastutab kõikide kahjude eest ja hüvitab Ostjale kõik Müüja poolt tekitatud kahjud, mis on seotud Müüja
tegevuse/tegevusetusega vastavalt Ostja kirjalikule nõudele.
Kumbki Pool ei piira vastutust hooletuse või pettuse, tahtliku rikkumise või raske hooletuse, käesoleva Lepingu
punkti 5 või punkti 6.3 rikkumise tõttu põhjustatud surma või isikukahju eest või ulatuses, milles kohustuslik õigus
keelab mis tahes piirangud.
Kui Müüja ei osuta Teenuseid ja/või tarni Kaupa aktsepteeritud Tellimuse alusel Ostjaga mitteseotud põhjustel, on
Ostjal õigus nõuda Müüjalt leppetrahvi summas 20% kogu tasu kogusummast. Kui käesolevas punktis nimetatud
leppetrahv ei kata kogu Ostja kantud kahju, on Ostjal õigus nõuda täiendavalt kahju hüvitamist vastavalt seadusele.
Viivitamata pärast nõude esitamist ja tingimusteta hüvitab Müüja Ostjale mis tahes kahju (sealhulgas kaudse kahju),
kahjustused, nõuded, kulud ja kulutused, mis Ostjal ja/või mis tahes muul kolmandal isikul tekkisid Müüja poolsete
Lepingus toodud kohustuste täitmata jätmise tõttu.
Kaupade ostmisel kohaldatavad sätted
Müüja kinnitab, et a) Kaubad on vabad mis tahes kinnipidamisõigustest või omandiõiguslikest koormatistest, mis
võiksid mõjutada Müüja õigust anda Kaupade omandiõigus Ostjale üle; b) Kaubad on defektideta ja vastavad
kõigile Tellimuses, spetsifikatsioonides, standardites, protseduurides, meetodites või süsteemides esitatud nõuetele,
millele viidatakse käesolevas Lepingus ja õigusaktides; c) Kaubad on vabad projekteerimis-, valmistamis- või
materjalide jne defektidest; d) Kaubad sobivad tavapäraseks kaubanduslikuks kasutamiseks ja e) Kaubad
valmistatakse, pakendatakse ja märgistatakse vastavalt käesolevale Lepingule ja kõikidele kavandatava kasutuse
riikide seadustele ja tootmis-, levitamisstandarditele, sealhulgas tööjõudu ja tööhõivet, tootmist, transporti,
andmekaitset, keskkonda, konkurentsi ja ausaid turutavasid käsitlevad seadused.
Müüja kinnitab, et Kaubad ei riku Intellektuaalomandiõigusi. Müüja kaitseb Ostjat ja tema Sidusettevõtjaid kõikide
nõuete eest selle kohta, et Kaubad rikuvad selliseid õigusi, ning hüvitab neile mis tahes kahju, kahjustused, kulud,
kulutused, arveldused ja kohtuotsused, mis on tekkinud Ostjal või tema Sidusettevõtjatel või kellelgi, kes on saanud
Ostjalt või tema Sidusettevõtjatelt Kaupade kasutamise õiguse, mis tulenevad väitest või on seoses väitega, et
Kaubad rikuvad Intellektuaalomandiõigusi.
Müüja kohustub Kaubad sobivalt pakendama ja tarnima (või kaasama selleks veoettevõtja) Tellimuses märgitud
ajal ja kohas. Müüja kohustub kindlustama Kaubad kuni Kaupade vastuvõtmiseni Ostja poolt. Kaupadega seotud
kasud ja koormised ning Kaupade juhusliku kadumise või kahjustumise risk lähevad Ostjale üle pärast Ostja poolt
selliste Kaupade aktsepteerimist, mida kinnitatakse mis tahes dokumenteeritud kirjalikus vormis (nt vabastamise ja
vastuvõtmise protokoll või Ostja e-kiri).
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Kauem kui 14 (neljateist) päeva hilinenud tarne korral võib Ostja käesoleva Lepingu üles öelda ilma kohustuse või
vastutuseta, välja arvatud punktis 7.8 sätestatud juhtudel, isegi kui Ostja on Kaubad juba kätte saanud. Lisaks on
Ostjal õigus nõuda, et Müüja maksaks viivist summas 0,05% kogu Tellimusest tulenevast tasust, mis arvutatakse
iga viivitatud päeva kohta alates esimesest viivituspäevast. Kui käesolevas punktis nimetatud viivis ei kata kogu
Ostjal tekkinud kahju, on Ostjal õigus nõuda täiendavalt kahju hüvitamist vastavalt seadusele. Teise võimalusena
võib Ostja anda Müüjale lisaaega kohaletoimetamiseks, loobumata kahju hüvitamise nõudeõigusest Müüja vastu.
Ostja jätab endale õiguse nõuda Müüjalt kahju hüvitamist ja viivist hilinenud kohaletoimetamise korral ja juhul,
kui Müüja ei täida oma kohustusi käesoleva Lepingu või õigusaktide alusel, mis põhjustab Ostjale kahju või kulusid.
Ostja võib keelduda Kaupade vastuvõtmisest, mis ületavad Tellimuses märgitud kogust, ning sellise keeldumise
korral ei vastuta Ostja ühelgi viisil ei Müüja ega kolmandate isikute ees ning Ostja ei kanna mingeid kulusid,
kulutusi ega riski, mis on seotud selliste Kaupade vastuvõtmata ülejäägi tagastamisega Müüjale.
Kui Ostja peaks saama Kaubad või maksma Kaupade eest, ei tähenda see, et: a) Ostja: i) Kaubad vastu võtab või
ii) loobub oma mis tahes õigustest; b) Kaubad vastavad Ostja spetsifikatsioonidele või nõuetele või c) Müüja on
täitnud oma punktides 7.1 või 7.2 toodud kohustused.
Kui Kaubad ei vasta punktides 7.1, 7.2 või Tellimuses või kohaldatavates õigusaktides toodud nõuetele ja
kinnitustele, võib Ostja (ilma et see piiraks tema muid õigusi) keelduda Kaupade täielikult või osaliselt vastu
võtmisest tagasi lükata ja/või nõuda Müüjalt kogu Kauba või selle osa asendamist või puuduste kõrvaldamist ja/või
lasta vähendada tasu puudustega Kauba eest. Punktis 7.1 toodud kinnitused kehtivad 24 kuud või Tellimuses
märgitud muu tähtaja jooksul alates Kaupade kättetoimetamise kuupäevast, välja arvatud punktis 7.2 toodud
kinnitus, mis kestab tähtajatult. Ostjal on õigus teavitada Müüjat kinnituste rikkumisest igal ajal 24 kuu jooksul või
muu Tellimuses märgitud tähtaja jooksul.
Kui Ostja ütleb käesoleva Lepingu üles või keeldub osa või kogu Kauba vastuvõtmisest vastavalt käesolevatele
Tingimustele, ei ole Ostjal Müüja ees kohustusi peale selle, et Müüja lubab Kaubale, mille vastuvõtmisest Müüja
keeldus järele tulla Ostja poolt Müüjale määratud ajal ja kohas. Ostja võib Müüjalt nõuda mõistlikke hoiu- ja
kindlustuskulusid (kui need tekivad) alates Kauba kättesaamisest kuni Müüja viib ära Kauba, mille vastuvõtmisest
Müüja keeldus.
Müüja peab tagama, et kõik Kaubad, mis on oma keemilise koostise tõttu ohtlikud, on nõuetekohaselt märgistatud
asjakohaste hoiatusmärkidega ja vastavalt kõikidele muudele kehtivatele nõuetele. Müüja peab esitama Ostjale
kõikide tarnitud ohtlike ja kahjulike keemiliste materjalide ja kaupade rahvusvaheliselt aktsepteeritud kirjeldused:
MSDS (materjalide ohutusakaart, Materials Safety Data Sheet).
Teenuste ostmise suhtes kohaldatavad sätted
Müüja kinnitab, et ta täidab oma Lepingust tulenevad kohustused nõuetekohase hoolsusega, mida kohaldatakse
seda tüüpi Teenuste osutamise suhtes ja vastavalt allpool toodud Teenuse standarditele:
(a) Müüja osutab Teenuseid professionaalselt ja õigeaegselt, kasutades sarnaste teenuste osutajatelt nõutavat või
mõistlikult eeldatavat oskuste, teadmiste ja hoolsuse taset. Müüja kinnitab, et Teenused vastavad kõikidele
Müüja poolt Ostjale esitatud kirjeldustele ja spetsifikatsioonidele, kohalduvatele õigusaktidele ja Ostja
spetsifikatsioonidele. Müüja esitab Ostjale suuliselt ja kirjalikult aruandeid, kui Ostja sellist aruannet nõuab.
Juhul kui Müüja osutab Teenuseid aja- ja materjalikulu alusel, esitab Müüja Teenuste valmimisel Ostja poolt
aktsepteerimiseks aruande, milles on toodud töötundide arv ja kasutatud materjalid. Müüja esitab Töö Tooted
Ostjale vastuvõetaval kujul ja viisil.
(b) Müüjal on kõik asjakohased load oma äritegevuse teostamiseks ja Teenuste osutamiseks, samuti kõik seadusega
nõutavad või Ostja poolt märgitud sertifikaadid, tõendid või muud dokumendid.
Teenuste osutamisel järgib Müüja: i) kohaldatavat õigust; ii) ohutuid töötavasid (sealhulgas juhul, kui Teenuseid
osutatakse Ostja või Sidusettevõtja asukohas, Ostja keskkonna-, tervise-, ohutuse- ja turvalisusjuhiseid ning iii) mis
tahes tegevuspõhimõtteid ja tegevusjuhiseid, millest Ostja Müüjat teavitab.
Kui Teenused ei vasta käesoleva Lepingu või õigusaktide sätetele, võib Ostja (ilma et see piiraks muid õigusi, mis
tal võivad olla): i) nõuda Müüjalt selliste parandavate või täiendavate Teenuste osutamist, mis võivad olla vajalikud
puudusekõrvaldamiseks; ja/või ii) keelduda mis tahes hilisemast Teenuste osutamisest, mida Müüja üritab teha,
ja/või iii) lõpetada käesolev Leping tervikuna või osaliselt ja/või iv) osta asendusteenuseid teiselt teenusepakkujalt
Müüja kulul ja/või v) pidada Müüjat vastutavaks võimalike kahjude ja lisakulude eest ja/või vi) lasta Müüjal
tagastada kõik summad, mille Ostja on eelnevalt Müüjale käesoleva Lepingu alusel tasunud, ja nõuda välja muid
kahjusid, mis tekkisid Müüja tegevuse või tegevusetuse tõttu.
Teenuste hilinemise korral võib Ostja käesoleva Lepingu tühistada ilma kohustuste või vastutuseta, isegi kui Müüja
on osa Teenustest osutanud. Lisaks on Ostjal õigus nõuda, et Müüja maksaks viivist summas 0,05% kogu
Tellimusest tulenevast tasust, mis arvutatakse iga viivituspäeva kohta. Kui käesolevas punktis nimetatud viivis ei
kata kogu Ostjal tekkinud kahju, on Ostjal õigus nõuda täiendavalt kahju hüvitamist vastavalt seadusele. Teise
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8.5.

9.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

võimalusena võib Ostja anda Müüjale Teenuste osutamiseks lisaaega, loobumata kahju hüvitamise nõudeõigusest
Müüja vastu. Ostja jätab endale õiguse nõuda Müüjalt kahju hüvitamist ja viivist hilinemise korral ja juhul, kui
Müüja ei täida oma käesolevast Lepingust või õigusaktidest tulenevaid kohustusi, mis põhjustab Ostjale kahju või
kulusid.
Müüja annab Ostjale Tellimuse alusel osutatud Teenuste kvaliteedi, õigsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks garantii
nende kehtivaks tähtajaks ning ka vähemalt 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul pärast Teenuste osutamise lõpetamist,
kui Tellimuses ei ole teisiti märgitud.
Intellektuaalomandiõigused
Müüja kinnitab, et kõik Töö Tooted on tema originaaltöö. Käesolevaga Müüja: i) annab Ostjale nõuetest vabana
üle kõik Intellektuaalomandiõigused Töö Toodetes alates nende loomise hetkest ja ii) loobub kõikidest Töö
Toodetega seotud mittevaralistest õigustest. Ostja säilitab Töö Toodete ja nendega seotud
Intellektuaalomandiõiguste ainuomandiõiguse pärast käesoleva Lepingu lõpetamist või lõppemist ning tal on õigus
oma tahtmisel käsutada ja kasutada Töö Tooteid, sealhulgas, kuid mitte ainult avaldada või esitada neid muul viisil,
neid muuta ja kasutada muul viisil, anda need mis tahes kujul kolmandatele isikutele ning saada neist täielikult kasu
muul viisil. Müüja osutab kogu vajaliku abi käesolevas punktis toodud Ostja õiguste parendamiseks, sealhulgas
Intellektuaalomandiõiguste üleandmise tunnistuse ja selliste muud dokumentide vormistamine, mida Ostja
põhjendatult taotleb selleks, et registreerida, kehtestada, säilitada, parendada, kinnitada või kaitsta mis tahes
Intellektuaalomandiõigusi Töö Tootes.
Mõnede riikide õigus ei pruugi lubada Intellektuaalomandiõiguste üleandmist, nagu on toodud käesolevate
Tingimuste punktis 9.1. Kui see on nii, siis annab Müüjakäesolevaga Ostjale ja tema Sidusettevõtjatele
Intellektuaalomandiõiguste kaitse kogu kehtivusajaks ainuõigusliku, all-litsentsitava, ülemaailmse, tühistamatu,
loovutatava, kasutustasuvaba litsentsi Intellektuaalomandiõiguste (ja mis tahes varaliste õiguste või tehnoloogia,
mis sisalduvad või on nendega seotud) kasutamiseks ja nende kombineerimiseks muude materjalidega, igal juhul
ulatuses, mis on vajalik selleks, et lubada Ostjal ja tema Sidusettevõtjatel kasutada, valmistada ja arendada Töö
Toodet ning olla võimeline täielikult kasu saama sellele käesoleva Lepingu alusel antud õigustest.
Müüja annab Ostjale kättetoimetamise hetkest omandiõiguse üle seoses kõikidele füüsilistele esemetega, mida ta
Ostjale käesoleva Lepingu alusel tarnib.
Müüja kinnitab, et Ostja poolt käesoleva Lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad on kohane, proportsionaalne,
õiglane ja lõplik tasu Töö Toodete ja nendes Intellektuaalomandiõiguste omandiõiguse omandamise eest Ostja
poolt; omandiõiguse üleandmise eest füüsilistes esemetes.
Müüja ei avalda Ostjale teiste isikute konfidentsiaalset teavet. Müüja kinnitab, et Töö Tooted ei riku ühegi
kolmanda isiku Intellektuaalomandiõigusi. Müüja kaitseb Ostjat ja tema Sidusettevõtjaid kõikide nõuete eest selle
kohta, et Töö Toode rikub selliseid õigusi, ning hüvitab neile mis tahes kahju, kahjustused, kulud, kulutused
(sealhulgas mõistlikud advokaaditasud), sh arveldustest ja kohtuotsustest tulenevad kahjud, mis on tekkinud Ostjal
või tema Sidusettevõtjatel või kellelgi, kes on saanud Ostjalt või tema Sidusettevõtjatelt Töö Toode kasutamise
õiguse, mis tulenevad väitest või on seoses väitega, et Töö Toode rikub Intellektuaalomandiõigusi. Ostja kohustub
viivitamata teavitama Müüjat sellisest nõudest.

10. Andmekaitse [käesolevat punkti kohaldatakse Tellimuste suhtes, mis on seotud Isikuandmete avalikustamisega]
10.1. Teenuste osutamisel või Kaupade tarnimisel järgib Müüja Eesti Vabariigis kehtestatud isikuandmete kaitse seadusi.
10.2. Juhul kui Ostja esitab Müüjale teavet, mis sisaldab Isikuandmeid, või kui Müüjal on juurdepääs teabele, mis
sisaldab Isikuandmeid, Tellimuste töötlemise ajal ja Teenuste pakkumisel/Kaupade tarnimisel, kasutab ta seda
üksnes Teenuste osutamiseks või Kaupade tarnimiseks vastavalt käesolevale Lepingule Lepingu kehtivusaja
jooksul, välja arvatud kui Eesti Vabariigi kohaldatavates seadustes on ette nähtud mingi pikem tähtaeg.
10.3. Käesolev punkt 10.3 kehtib nii Müüja poolsele Ostja Isikuandmete töötlemisele Volitatud töötlejana (punkt 10.4)
kui ka tema poolsele Ostja Isikuandmete töötlemisele vastutava töötlejana (punktis 10.5 lubatud ulatuses).
10.3.1. Müüja peab Ostja Isikuandmete Töötlemisel järgima kohaldatavat isikuandmete kaitse seadust.
10.3.2. Pool teeb mõistlikku koostööd teise Poolega ja abistab teist Poolt seoses mis tahes: i) ohuga Ostja
Isikuandmete konfidentsiaalsusele, terviklikkusele või kättesaadavusele või seoses nende ohtusattumisega
ning ii) seoses teadete, taotluste (nt subjekti juurdepääsu taotluse või nende parandamise või kustutamise
taotlustega), vastuväidete või muude reguleerivatelt asutustelt või muudelt isikutelt saadud teadetega Ostja
Isikuandmete kohta.
10.4. Käesolev punkt 10.4 kehtib kogu Ostja Isikuandmete Müüja poolse töötlemise suhtes, välja arvatud kui Müüja
töötleb Ostja Isikuandmeid Vastutava töötlejana vastavalt punktile 10.5.
10.4.1. Ostja määrab Müüja Ostja Isikuandmete Volitatud töötlejaks.
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10.4.2. Müüja töötleb Ostja Isikuandmeid üksnes: i) Ostja nimel (ja mitte enda jaoks); ii) Teenuste osutamise
eesmärgil; iii) Teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses ja iv) vastavalt Ostja poolt aeg-ajalt antud
mõistlikele juhistele.
10.4.3. Müüja töötleb andmeid vastavalt Ostja kirjalikele Töötlemise juhistele vastavalt käesoleva lepingu punktile
10.4, välja arvatud Tellimuses muudetud või täiendatud ulatuses:
i) Töötlemise objekt:

Teenuste osutamine Ostjale.

ii) Töötlemise kestus:

Lepingu tähtaeg.

iii) Töötlemise laad ja eesmärk:

Teenuste kirjelduse kohaselt ja lisaks
Tellimuses täpsustatud viisil.

iv) Töödeldavate Isikuandmete liigid:

Vt Tellimust.

v) Andmesubjekti kategooriad, kellega
Vt Tellimust.
Töödeldavad Isikuandmed on seotud:
10.4.4. Kui Müüja peaks punkti 3.2 alusel nimetama alltöövõtja Ostja Isikuandmete edasiseks Volitatud töötlejaks,
kasutab Müüja neid tingimustel, mis pakuvad samaväärset kaitset käesolevas punktis 10.4 sätestatud
tingimustega.
10.4.5. Müüja ei või töödelda Ostja Isikuandmeid väljaspool Müüja jurisdiktsiooni (ja kui Müüja asub Euroopa
Majanduspiirkonnas, loetakse Euroopa Majanduspiirkonda Müüja jurisdiktsiooniks), välja arvatud kui ta
on esmalt: i) saanud Kliendi eelneva kirjaliku nõusoleku ja ii) leppinud Kliendiga kokku ja kehtestanud
meetmed, mis on vajalikud selleks, et tagada, et edastamine on kooskõlas kohalduvate andmekaitsealaste
õigusaktidega.
10.4.6. Abi Ostjale
(i) Müüja abistab Ostja nõudmisel Ostjat Töötlemise mõju hindamisel Ostja Isikuandmete kaitsele,
sealhulgas esitades:
A. süstemaatilise kirjelduse selle kohta, kuidas Ostja Isikuandmeid Töödeldakse või
kavatsetakse Töödelda;
B. kirjelduse meetmete kohta, mida ta rakendab Ostja Isikuandmete kaitseks ja Ostja
abistamiseks Andmesubjekti päringutele vastamisel, ning
C. hinnangu konkreetsete riskide kohta, millest Müüja on teadlik, Andmesubjektide
õigustele ja vabadustele, mis tulenevad Müüja poolsest Töötlemisest või sellega seoses.
(ii) Müüja abistab Ostjat mõistliku nõude alusel juhul, kui Ostja otsustab eelnevalt konsulteerida
asjakohase andmekaitseasutusega.
10.4.7. Müüja: i) hoiab loetelu kõikidest alltöötlejatest, keda ta on Ostja Isikuandmete töötlemisse kaasanud, ja
selliste alltöötlejate asukohast (sealhulgas kõik kavandatud Töötlemise asukohad); ii) teeb selle loetelu
Ostjale taotluse korral kättesaadavaks (näiteks tehes selle kättesaadavaks Müüja ettevõtte veebisaidil) ja iii)
hoiab seda loetelu ajakohasena.
10.4.8. Müüja teeb Ostjale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik käesoleva punkti 10 ja kohalduvate
andmekaitsealaste õigusaktide järgimise tõendamiseks ning võimaldab sellise nõuetele vastavuse
auditeerimist (sealhulgas kontrollimisi), mida Ostja või Ostja volitatud teine audiitor teostab (kui Pool
kannab oma ettevalmistustundide kulud), ja aitab neile kaasa.
10.4.9. 14 päeva jooksul pärast Lepingu lõppemist (või lõpetamist) hävitab või tagastab (Ostja valikul) Müüja
Ostjale kõik tema valduses või kontrolli all olevad Ostja Isikuandmed. See nõue ei kehti ulatuses, milles
Müüja on kohaldatava õiguse kohaselt kohustatud säilitama osa või kõik Ostja Isikuandmed.
10.4.10. Kui Müüja saab mis tahes isikult (sealhulgas Andmesubjektidelt või andmekaitseasutustelt) mis tahes
teatise seoses Ostja Isikuandmete Töötlemisega, siis ta: a) teavitab Ostjat 1 tööpäeva jooksul alates selle
kättesaamisest; b) abistab Ostjat, nagu on mõistlikult nõutav, et võimaldada Ostjal sellele vastata, ja c) ei
reageeri otse sellele ilma Ostja kirjaliku loata.

6

10.4.11. Müüja teavitab Ostjat viivitamata kirjalikult, kui ta leiab, et Ostja mis tahes juhised on vastuolus
kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega.
10.4.12. Müüja abistab Ostjat mis tahes Andmetega seotud rikkumise ja mis tahes kahtlustatava või ohustava
Andmetega seotud rikkumise korral (igaüks Turvasündmus) järgmiselt: i) teavitades Ostjat 24 tunni jooksul
pärast Turvasündmusest teada saamist; ii) esitades Ostjale kogu asjakohase teabe ja dokumentatsiooni, mis
on talle (või tema alltöötlejatele) teada Turvasündmuse kohta, nende valduses või kontrolli all, ja iii) tehes
koostööd Ostjaga ja astudes samme, mida Ostja võib mõistlikult nõuda, et abistada mis tahes
Turvasündmuse uurimisel, leevendamisel ja parandamisel.
10.5. Käesolev punkt 10.5 kehtib nii Ostja poolse Isikuandmete Töötlemise suhtes Volitatud töötlejana kui ka (punktis
10.6 toodud ulatuses) tema poolse Ostja Isikuandmete Töötlemise suhtes Vastutava töötlejana. Müüja teeb
järgmist: i) järgib kõiki kohalduvaid andmekaitsealaseid õigusakte Ostja Isikuandmete Töötlemisel; ii) tagab, et
iga tema alluvuses tegutsev isik, kellel on juurdepääs Ostja Isikuandmetele, on seotud asjakohaste lepinguliste
konfidentsiaalsuskohustustega või asjakohase seadusest tuleneva konfidentsiaalsuskohustusega seoses Ostja
Isikuandmetega, ning iii) rakendab ja säilitab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis on
vajalikud Ostja Isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kahjustamise, kadumise,
muutmise, loata avalikustamise või juurdepääsu eest, sealhulgas meetmed, mis on sätestatud Ostja infoturbe
ajakavas, mis on kättesaadav aadressil https://www.pmi.com/legal/legal-documents ja (piiramata eeltoodud nõuete
üldist olemust), nagu seda nõuavad kohalduvad andmekaitsealased õigusaktid.
10.6. Müüja võib oma nimel (Vastutava töötlejana) töödelda Ostja Isikuandmeid, mis sisaldavad Ostja või tema
Sidusettevõtjate töötajate kontaktandmeid üksnes ulatuses, milles Müüja peab neid andmeid töötlema: i) oma
seaduslike õiguste teostamiseks või ii) oma ärisuhte haldamiseks Ostja ja tema Sidusettevõtjatega, tingimusel et see
ei hõlma turundust Ostja või tema Sidusettevõtjate üksikutele töötajatele või nende tarnijale.
10.7. Kui Müüja tegutseb Vastutava töötlejana, teavitab Müüja Ostjat niipea, kui on mõistlikult võimalik, Andmetega
seotud rikkumisest pärast sellest teada saamist, ning konsulteerib Ostjaga (ilma et see piiraks tema muid kohustusi
käesoleva punkti 10 alusel) mõistlikult vajalike või asjakohaste sammude osas, et uurida, leevendada ja lahendada
Andmetega seotud rikkumist ning muul viisil aidata Pooltel täita oma vastavaid kohustusi kohalduvate
andmekaitsealaste õigusaktide alusel.
10.8. Ostja ja tema Sidusettevõtjad töötlevad enda nimel (igaüks Vastutava töötlejana) teatavaid Müüja ja tema
Sidusettevõtjatega seotud Isikuandmeid. Lisateavet leiate kolmanda osapoole privaatsusteatisest.
11.

Mõisted
Sidusettevõtja – mis tahes isik, mis kontrollib asjaomast poolt, mida asjaomane pool kontrollib või mis on
asjaomase poolega ühise kontrolli all, ja „kontroll” (ja selle variandid) tähendab võimet otseselt või kaudselt
mõjutada teise asju omandiõiguse, lepingu alusel või muul viisil.
Leping – Tellimusega moodustatud Leping ja käesolevad Üldtingimused.
Ostja – Philip Morris Eesti Osaühing, registreeritud aadress Tartu mnt 43/F.R.Kreutzwaldi 24, 10147 Tallinn,
Eesti, kes on sellisena (või muu sarnasena, nt Klient) Tellimusel identifitseeritud.
Konfidentsiaalne teave – mis tahes äri- ja/või tehniline teave järgmise kohta: i) Teenuste, Kaupade või Töö Toote
objekt, ii) Ostja ja Philip Morris International Sidusettevõtjate vastavad tooted, toimingud, uurimis- ja
arendustegevus, avalikkusele teabe andmise, avalikustamise, arenduse jne strateegiad, leiutised, ärisaladused,
arvutitarkvara, plaanid, kavatsused, turustaatus ja/või -võimalused, protsessid, retseptid, valemid, tarnija- ja
kliendisuhted, rahandus ja muu äritegevus ja küsimused ja iii) Ostja poolt saladuses hoitav kolmandate isikute teave,
mis on Müüjale avalikustatud või mis võidakse talle avalikustada kirjalikes ja/või muudes materjalides läbi Müüja
juurdepääsu Ostja või mõne tema Sidusettevõtja ruumidele, seadmetele või vahenditele, või suulise suhtluse,
elektroonilise suhtluse kaudu jne Ostja või tema Sidusettevõtjate töötajate, konsultantide või esindajatega seoses
või seotuna Teenuste, Kaupade või Töö Tootega ja nendega seotud dokumentidega, ning kõik sellise teabe
materiaalsed teostusted.
Ostja andmed / Ostja Isikuandmed – andmed, mida kas: a) Ostja või tema nimel tegutsev isik annab Müüjale või
millele ta annab Müüjale käesoleva Lepinguga seoses juurdepääsu, või b) mille Müüja loob Teenuste osutamisel.

Vastutav töötleja – isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja
vahendid.
Volitatud töötleja – isik, kes töötleb Isikuandmeid Vastutava töötleja nimel.
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Andmesubjekt – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik või juriidiline isik. „Tuvastatav” füüsiline isik või
juriidiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, sealhulgas identifitseerimisnumbri või ühe või
mitme tema füüsilisele, füsioloogilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile
omase teguri alusel.
Kaubad – kaubad, mida Müüja Tellimuse alusel tarnib.
Intellektuaalomandiõigused – kõik õigused mis tahes riigis või jurisdiktsioonis, mis on seotud patentide, leiutiste,
ärisaladuste ja muu oskusteabe õiguste, autoriõigustega (sealhulgas mis tahes laiendamised või uuendamised),
autoriõigustega samaväärset kaitset võimaldavad õigused, andmebaaside õigused, registreeritud disainilahendused,
disainilahenduste õigused, tööstusdisainilahendused ja kasulikud mudelid, kaubamärgid, ärinimed, kujundused,
logod, domeeninimed ja eespool toodute kõik registreerimised või registreerimistaotlused.
Tellimus – dokument (näiteks ostutellimus, lepinguteabe dokument), mis sisaldab neid tingimusi.
Pool – Müüja ja Ostja eraldi või koos.
Isikuandmed – Andmesubjektiga seotud mis tahes andmed.
Töötlema (ja selle variandid, näiteks „Töötlemine”) – mis tahes toimingute või toimingute hulga tegemine
andmetega kas automaatselt või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korraldamine, hoidmine, kohandamine või
muutmine, otsimine, nõustamine, kasutamine, avalikustamine (edastamise, levitamise või muul viisil
kättesaadavaks tegemise teel), joondamine või ühendamine, blokeerimine, kustutamine või hävitamine.
Müüja – füüsiline isik või juriidiline isik, kes tegeleb majandus- või kutsetegevusega enda nimel ja kes on sellisena
Tellimusel identifitseeritud (või sarnane, nt Hankija, Teenusepakkuja).
Teenused – teenused, mida Müüja käesoleva Lepingu alusel osutab.
Töö Toode – kõik materjalid, mille Müüja loob või edastab Ostjale käesoleva Lepingu täitmisel, sh aga mitte ainult
jooniseid, projekte, spetsifikatsioone, pilte ja muid töödokumente.
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