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ANDMEBAASI litsentsileping Nr. KL-xxx-xxx
Päev.kuu.aasta

OÜ REGIO, juhatuse liige Leida Lepik (edaspidi LITSENTSIANDJA), ühelt poolt ja xxx, xxx
isikus (edaspidi LITSENTSISAAJA), teiselt poolt (edaspidi mõlemad ka POOL või POOLED),
leppisid kokku alljärgnevas:
1. Üldsätted
1.1. Käesoleva lihtlitsentsilepingu (edaspidi “LEPING”) objektiks on LITSENTSIANDJALE kuuluvate
vektorkujul digitaalkaartide või kaardiandmestike ning nende väljavõtete (edaspidi
“ANDMEBAAS”) kasutusõiguse LITSENTSISAAJALE andmise tingimused ja ulatus.
1.2. LEPING on ühtlasi litsentsi tunnistus. ANDMEBAASI kirjeldus on esitatud LEPINGU Lisas 1.
1.3. LEPINGUS kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.3.1.
ANDMEBAAS – digitaalkaartide andmestik vektor- ja/või tabelkujul;
1.3.2.
KOOPIA – ANDMEBAASIST tehtud täielik või osaline analoog- või digitaalkujuline (sh
skaneeritud või vektoriseeritud) reproduktsioon;
1.3.3.
TURVAKOOPIA – KOOPIA, mille eesmärgiks on ANDMEBAASI kaitsmine juhusliku
hävimise või kaotuse eest;
1.3.4.
TULETIS – ANDMEBAASI töötlemise (muutmise, täiendamise, parandamise, üldistamise,
väljavõtte tegemise jne) tagajärjel saadud tuletatud andmekogum või andmebaas;
1.3.5.
TOODE – iga ese, teos või teenus, mis põhineb ANDMEBAASIL, KOOPIAL või TULETISEL
(nii elektroonilisel kujul kui paberkandjal);
1.3.6.
LEVITAMINE – ANDMEBAASI või KOOPIA alusel loodud TULETISE või TOOTE müük,
rentimine, tasuline või tasuta kasutusse andmine või muul viisil kolmandatele isikutele
kättesaadavaks tegemine;
1.3.7.
TARBIJA – kestahes kolmas isik, kellele LITSENTSISAAJA või tema nimel tegutsev isik on
võõrandanud TOOTEID või TULETISI.
1.4. LEPING jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib xxx

2. Lepingu hind
2.1. LITSENTSIANDJA annab LITSENTSISAAJALE ANDMEBAASI kasutusõiguse xxx euro eest. Hinnale
lisandub käibemaks 20%.
2.2. Xxxxaastase litsentsilepingu korral tasutakse xxx osas, I osamakse peale käesoleva esimese arve
saamist, II osamakse xxx, II osamakse xxx

3. LITSENTSISAAJA õigused ja kohustused
3.1. LITSENTSISAAJA kohustub:
3.1.1.
viitama
ANDMEBAASI
alusel
tehtud
TOODETEL
ja
nende
levitamisel
LITSENTSIANDJALE, lisades kaardile nähtavasse kohta litsentsilepingu numbri (KL-xxxxxx) ja LITSENTSIANDJA autoriõigustele viitava märgistuse: aluskaart/teede
andmed/aadresside andmed ©Regio 2016;
3.1.2.
lisama ANDMEBAASI alusel tehtud või seda sisaldavatel TEOSTE või TOODETE
avalikustamisel allikate, autorite või tegijate loetelusse teksti: Kaart(id)/aluskaart/teede
andmed/aadresside andmed OÜ Regio ©Regio 2016, www.regio.ee/kaardid;
3.1.3.
mitte kasutama ANDMEBAASI LITSENTSISAAJA töötajate isiklikel eesmärkidel;
3.1.4.
mitte VÕÕRANDAMA ANDMEBAASI LEPINGU kehtivuse ajal ega pärast selle lõppu;
3.1.5.
all-litsentseerima ANDMEBAASI kasutusõigust ainult LITSENTSIANDJA eelneval kirjalikul
nõusolekul;
3.1.6.
tagama, et LITSENTSISAAJA all-litsentsisaajad ja TARBIJAD ei ületa neile LEPINGUGA
antud õigusi;
3.1.7.
informeerima LITSENTSIANDJAT igasugustest muudatustest ettevõtte nimes, aadressis või
muudes LEPINGUS tähtsust omavates andmetes;
3.2. Kui LITSENTSISAAJA rikub LEPINGU punkte 3.1.1, 3.1.2, tasub ta LITSENTSIANDJALE leppetrahvi
50% lepingu hinnast (punkt 2.1).
3.3. All-litsentsisaajal on samad kohustused, mille subjektiks on LITSENTSISAAJA. All-litsentsisaajal on
ANDMEBAASILE piiratud kasutusõigus järgmiste kitsendustega:
3.3.1.
all-litsentsisaajal ei ole õigust ANDMEBAASI omakorda all-litsentseerida ega kasutada
ANDMEBAASI või TULETISI oma isiklikeks eesmärkideks;
3.3.2.
LITSENTSISAAJA
nõusolekul
võib
all-litsentsisaaja
säilitada
ühe
KOOPIA
ANDMEBAASIST ja TULETISTEST ajaperioodiks, mis on vajalik all-litsentsi eesmärgi
saavutamiseks.
3.3.3.
all-litsentsisaaja võib valmistada TOODET vaid LITSENTSISAAJA poolt määratud korras;

3.3.4.

all-litsentsisaajal ei ole TOODETE võõrandamise õigust, välja arvatud, kui selleks on
LITSENTSIANDJA kirjalik nõusolek.
3.4. LITSENTSISAAJA kasutusõigus ANDMEBAASILE sisaldab:
3.4.1.
õiguse kasutada ANDMEBAASI [TULETISI, KOOPIAID ja TURVAKOOPIAID] xxxx (mille
jaoks?);
3.4.2.
õiguse LITSENTSIANDJA eelneval kirjalikul nõusolekul all-litsentseerida ANDMEBAASI ja
KOOPIATE kasutusõigust, kui selle eesmärgiks on teostada LITSENTSISAAJA käesoleva
LEPINGUGA piiritletud kasutusõigust;
3.4.3.
õiguse konverteerida ANDMEBAASI (muuta failivormingut);
3.4.4.
õiguse kasutada ANDMEBAASI piiramatu arvu arvutitöökohtade kaudu oma organisatsiooni
piires;
3.4.5.
varalise autoriõiguse kasutada teost koos teiste teostega; ANDMEBAASI kasutusõigus ei
sisalda ühtegi teist varalist autoriõigust.

4. LITSENTSIANDJA õigused ja kohustused
4.1. LITSENTSIANDJAL on õigus kontrollida LEPINGU tingimustest kinnipidamist. LITSENTSISAAJA
poolt kasutus- ja võõrandamisõiguse rikkumise avastamisel esitab LITSENTSIANDJA hiljemalt 7
päeva jooksul rikkumise avastamisest kirjaliku pretensiooni LITSENTSISAAJALE.
4.2. LITSENTSIANDJA annab LITSENTSISAAJALE Lisas 1 kirjeldatud ANDMEBAASI 5 tööpäeva
jooksul pärast OÜ Regio poolt esitatud arve tasumist LITSENTSISAAJA poolt.
4.3. LITSENTSIANDJA kohustub tarnima uuendusi vastavalt Lisas 1 toodud sagedusele (x-aastase
lepingu korral)
4.4. LITSENTSIANDJA kohustub säilitama täielikku konfidentsiaalsust kõigis LITSENTSISAAJAT
puudutavates küsimustes, mis on talle teatavaks saanud seoses LEPINGU täitmisega.

5. Täiendavad kokkulepped
5.1. POOLED võivad sõlmida LEPINGU täitmiseks täiendavaid kokkuleppeid.
5.2. Täiendavad kokkulepped on kehtivad, kui need on vormistatud kirjalikult ja allkirjastatud POOLTE
poolt.

6. Eritingimused
6.1. LEPINGUGA sätestatud LITSENTSISAAJA kasutus- ja võõrandamisõiguste piirangud on täielikud,
kui seadusest ei tulene teisiti.
6.2. Kui LEPINGU tingimuste mittetäitmise põhjuseks on vääramatu jõud, vabaneb vääramatu jõu mõjus
olnud POOL vastutusest. Vääramatu jõu kestmise ajaks peatub LEPINGU täitmine. Vääramatu jõud
sisaldab streike, töösulge, mässe, sabotaaži, sõjategevust, sisseseade hävimist tules, plahvatuse,
tormi, üleujutuse või maavärina tagajärjel, samuti muid POOLTE tahtest sõltumatuid ning vääramatu
jõuna mõistetavaid asjaolusid. Maksujõuetus ei ole vääramatu jõud.

7. POOLTE vastutus
7.1. LEPINGUGA võetud kohustuste täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel kannavad POOLED
seadustes, teistes õigusaktides ning LEPINGUS ettenähtud vastutust.
7.2. LITSENTSISAAJA vastutab ANDMEBAASI või KOOPIATE lubamatu kasutamise eest kolmanda isiku
poolt, kui isik on need saanud LITSENTSISAAJA või tema all-litsentsisaaja käest. LITSENTSISAAJA
ei vastuta juhul, kui ANDMEBAAS on väljunud tema kontrolli alt kolmanda isiku õiguserikkumise
tulemusena ja kui LITSENTSISAAJA on võtnud tarvitusele tavapärased abinõud ANDMEBAASI
puutumatuse tagamiseks.
7.3. POOLED vabanevad vastutusest, kui kohustuste mittetäitmine või mittekohane täitmine oli tingitud
vääramatust jõust.

8. LEPINGU muutmine ja lõpetamine
8.1. LEPINGU tingimusi võib muuta POOLTE kokkuleppel. LEPINGU muudatused vormistatakse
kirjalikult kahes eksemplaris.
8.2. Pooled võivad lõpetada Lepingu vastastikusel kirjalikul kokkuleppel.
8.3. Juhul kui LEPINGU POOL rikub endale LEPINGUGA võetud olulist kohustust ning rikkumist ei ole
kõrvaldatud 20 päeva jooksul arvates pretensiooni saamisest, on teisel POOLEL õigus LEPING
ühepoolselt lõpetada kirjaliku teate esitamise teel.
8.4. ANDMEBAASI varaliste autoriõiguste üleminekul mistahes teisele isikule, kui selleks isikuks ei ole
LITSENTSISAAJA, jääb LEPING jõusse.

9. Lõppsätted
9.1. LEPINGUGA reguleerimata küsimustes juhinduvad POOLED Eesti Vabariigi seadustest ja teistest
õigusaktidest.

9.2. LEPINGU täitmisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel esitatakse lahkarvamus kahest inimesest koosnevale lepituskogule (üks lepitaja
valitud LITSENTSIANDJA, teine LITSENTSISAAJA poolt). Lepituskogu otsus ei võta õigust vaidluse
lahendamiseks kohtus.
9.3. LEPING on allkirjastatud digitaalselt

10. Lisad
10.1. Lisa 1. ANDMEBAASI kirjeldus

11. Poolte rekvisiidid
11.1. LITSENTSIANDJA:
OÜ REGIO
Reg. nr. 12971967
Riia 24, 51010 Tartu
Tel: 738 7300
e-post: kaardid@regio.ee;

EE462200221063646646 Swedbank
11.2. LITSENTSISAAJA:
xxx
Reg. nr. xxx
xxx
xxx
Tel: xxx
Faks:
a/a xxx
LITSENTSIANDJA

LITSENTSISAAJA

Leida Lepik

xxxx

LISA 1
Andmebaasi kasutamise leping Nr. KL-xxx-xxx
1.

ANDMEBAASI KIRJELDUS
Andmete nimetus

xxx

Märkus
xxx

Hind
xxx

2. ANDMEBAASI UUENDAMINE (korduva tarne korral)
I tarne – 5 (viie) päeva jooksulpärast esimese arve tasumist xx.xx.xxx
Uuendamise sagedus – x korda kuus, xx.xxx kuupäeval
LITSENTSIANDJA

LITSENTSISAAJA

Leida Lepik

xxxx

