
MARU
KASUTUSTINGIMUSED

1. ÜLDISED TINGIMUSED

1.1 Elektrilevi veebirakendust MARU saavad kasutada Elektrilevi OÜ (edaspidi Elektrilevi) era- ja äri-
 kliendid ning klientide poolt volitatud isikud (üldise nimetusega Kasutaja), kes omavad kehtivat   

 võrgulepingut. Lisaks saavad teateid saata rakenduse kaudu anonüümsed kasutajad.  Rakendus   
 kuulub Elektrilevile.

1.2 Rakendus töötab progressiivse veebirakenduse tehnoloogial. Rakenduse ikooni on võimalik avakuvale  
 salvestada nii mobiilses seadmes kui ka personaalarvutis.

1.3 Rakendus võimaldab Kasutajal saada informatsiooni endale kuuluvate või Kasutajale kolmandate  
 isikute poolt volitatud tarbimiskohtadega seotud rikete, nende kõrvaldamise ja muu asjakohase teabe  
 osas – näiteks on võimalik vaadata katkestuste kaarti, ilmainfot ning juhiseid elektrikatkestusteks   
 valmistumisel. Rakenduse kaudu on võimalik Elektrilevi teavitada riketest, sealhulgas    
 ohtlikest olukordadest.

1.4 Rakendus toimib internetiühenduse abil, üle mobiilse andmesideühenduse või Wi-Fi. Kasutaja andme 
 sideühenduse tasu on määratud Kasutajale operaatori poolt.

1.5 Rakenduse kasutamisel nõustub Kasutaja veebirakenduse kasutustingimustega.

1.6 Elektrilevil on õigus igal ajal ühepoolselt muuta rakendust või rakenduse kasutustingimusi. 

2. ISIKUANDMED

2.1 Rakendust kasutades annab Kasutaja Elektrilevile nõusoleku rakenduse funktsionaalsuse   
 võimaldamise eesmärgil töödelda kasutaja Elektrilevi kliendiinfosüsteemis sisalduvaid isikuandmeid.

2.2 Teenuse toimimise tagamiseks kogutakse Kasutaja kohta järgmiseid isikuandmeid:
a. Eesnimi
b. Perekonnanimi
c. Telefoninumber
d. Tarbimiskoha aadress
e. Geograafilise asukoha andmed (ohtlikust olukorrast teavitamise korral)

2.3 Kasutaja kohta kogutakse isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
a. Teenuse toimimise tagamiseks
b. Kasutaja eesnime, perekonnanime ja telefoninumbrit kasutatakse Kasutajaga suhtlemiseks  

     ning pahatahtliku tegutsemise tuvastamise ja ennetamise eesmärgil.
c. Tarbimiskoha aadressi või geograafilise asukoha andmeid kasutatakse rikke ja/või ohtliku  

     olukorra lokaliseerimiseks ning vastava sündmuse kõrvaldamiseks. Geograafilise asukoha    
     andmeid kasutatakse ainult Kasutaja enda soovil.

d. Elektrilevi võib isikuandmeid kasutada ka teenusega seotud statistilistel ja kvaliteeti   
     parandavatel eesmärkidel.
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2.4 Elektrilevi võib teenuse osutamise käigus küsida Kasutajalt täiendavaid andmeid, kui see on vajalik  
 rikke ja/või ohtliku olukorra lokaliseerimiseks, kõrvaldamiseks või muude teenuse tagamisega seotud  
 eesmärkide saavutamiseks.

2.5 Isiku- ja kliendiandmete töötlemine toimub vastavalt Elektrilevi kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.  
 Rohkem informatsiooni kliendiandmete töötlemise põhimõtete kohta leiate siit:    
 https://www.elektrilevi.ee/abiinfo/tingimused?tabgroup_1=other-conditions

2.6 Elektrilevil on õigus kasutada Kasutaja poolt rakenduse kaudu edastatud fotosid ilma täiendava tasu  
 maksmise kohustuseta infokandjates ja reklaamides.

2.7 Elektrilevi ei edastada rakenduse kaudu saadud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud   
 Elektrilevi poolt volitatud isikuandmete töötlejatele (n. alltöövõtjad, kes on Elektrilevi poolt volitatud  
 rikkeid ja/või ohtlikke olukordi kõrvaldama). Nimekirja volitatud isikuandmete töötlejatest ja andmete  
 töötlemise eesmärkidest leiate siit: 

 https://www.elektrilevi.ee/abiinfo/tingimused?tabgroup_1=other-conditions

3.  KASUTUSTINGIMUSED

3.1 Rakenduse kasutamiseks tuleb Kasutajal tuvastada oma isikusamasus ID-kaardi, Mobiil-ID või   
 Smart-IDga. Rakendusse sisselogimisega kinnitab Kasutaja oma isikusamasust.

3.2 Rakendus salvestab Kasutaja tuvastamiseks sisestatud andmed kasutussessiooni tagamise eesmärgil  
 24 tunniks arvestades alghetkeks rakendusse sisselogimist. Käimasolevat sessiooni pikendatakse  
 põhimõttel, et iga rakenduse kasutuskorra tulemina pikendatakse sessiooni 24 tunni võrra.   
 Maksimaalne sessiooni pikkus saab olla 30 päeva. Kasutaja väljalogimisel kasutussessioon   
 lõpetatakse.

3.3 Punktis 3.1 toodud meetoditega isikutuvastamisel on Kasutajal võimalik rakenduses näha endaga või  
 talle kolmandate isikute poolt volitatud tarbimiskohtadega seotud rikkeinfot.  Isikusamasuse   
 tuvastamata jätmisel on võimalik Kasutajal teavitada Elektrilevi rikkest või ohtlikust olukorrast, vaadata  
 rikkekaarti ning lugeda muud lisainfot, mis ei ole hõlma ühegi tarbimiskohaga seotud informatsiooni  
 (va katkestuste kaart).

3.4 Kasutajal on lubatud rakenduses teha järgmiseid tegevusi:
a. Teavitada Elektrilevi elektririkkest ja/või ohtlikust olukorrast
b. Saata Elektrilevile sõnumite voos esinevatele nuppudele vajutades elektriga varustatuse   

  staatust (elektriga varustatus on või ei ole tagatud)
c. Lugeda Kasutajale Elektrilevi poolt saadetud teavitusi
d. Vaadata katkestuste kaardil kuvatavat elektrivõrgu üldist olukorda
e. Vaadata muud infot, mida Kasutajale rakenduses kuvatakse
f. Anda rakenduse kohta tagasisidet

3.5 Kui Kasutaja poolt teavitatud rike või ohtlik olukord asub Kasutaja enda elektripaigaldises, on   

 Elektrilevil õigus rakendada kohalesõidu tasu vastavalt Elektrilevi hinnakirjale, mis on leitavad siit:  
 https://www.elektrilevi.ee/abiinfo/hinnakirjad

3.6 Kasutajal on keelatud rakenduses teha järgmiseid tegevusi:
a. Edastada Elektrilevile mistahes väärinfot
b. Kasutada rakendust mittesihtotstarbeliselt ja pahatahtlike eesmärkide saavutamiseks
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3.7 Punktis 3.6 kirjeldatud keelatud tegevuste tõkestamiseks ja kahjude vältimiseks on Elektrilevil õigus  
 rakendada Kasutajale ajutist või tähtajatut teenuse kasutamise piirangut ning rakendada vajadusel  
 muid asjakohaseid meetmeid.  

4. TARBIMISKOHA INFO

4.1 Rakenduses on võimalik jälgida Elektrileviga võrgulepingu kaudu seotud tarbimiskoha rikkeinfot. 

4.2 Minu teated vaates kuvatakse üksnes tarbimiskoha elektriga varustatuse staatust ja rikke kõrvaldamise  
 prognoosaega. 

4.3 Elektrilevi on rikke kõrvaldamise prognoosaja määranud hetkeolukorra kohta laekunud informatsiooni  
 alusel. Rikke likvideerimist võivad mõjutada mitmed erinevad tegurid, nagu näiteks ilmastikuolud,   
 rikkebrigaadide töökoormus ja rikete likvideerimiseks vajalike materjalide kättesaadavus, mistõttu on  
 Elektrilevil õigus prognoosaegu vastavalt vajadusele korrigeerida.
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