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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Andmeteenuse tüüptingimused sätestavad ASi Eesti Post (edaspidi Omniva) poolt Kliendile pakutavate 
andmeteenuste osutamise korra ja tingimused. Tüüptingimused reguleerivad Omniva ja teenuse kasutaja 
(edaspidi Klient) vastastikuseid õigusi ja kohustusi andmeteenuste kasutamisel.  

1.2 Lisaks tüüptingimustele reguleerivad pooltevahelisi suhteid Eesti Vabariigi õigusaktid, Üldtingimused, AS Eesti 
Post Kliendiandmete töötlemise põhimõtted ja hinnakiri. 

1.3 Kui mõni tüüptingimuste säte osutub õigusakti muutmise tõttu täielikult või osaliselt kehtetuks, jäävad 
tüüptingimused muus osas kehtivaks. 

1.4 Omnival on õigus teenuse tüüptingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatusest 30 kalendripäeva 
ette vastavalt Üldtingimustes kokkulepitule. 

2. MÕISTED 

Aadress - hoone koha-aadress (vastavalt ruumiandmete seadusele), mis koosneb järgmistest andmetest: 

 maakonna nimi; 

 omavalitsusüksuse nimi; 

 asula või linnaosa nimi; 

 väikekoha nimi; 

 liikluspinna nimi; 

 aadressiobjekti nimi; 

 aadressiobjektiks oleva maaüksuse või hoone number ja sellele vajaduse korral lisatav eristav number või 
täht; 

 korteri või muu hooneosa number. 

Aadressbaas - aadresside andmekogum. 

Andmebaas - Omniva poolt korrastatud ja struktureeritud aadressbaas.  

Andmevahetuskanal - Kliendi ja Omniva vahel kokku lepitud info liigutamise elektroonne kanal aadressbaasi 

edastamiseks. 

Kasutaja - isik, kellele on antud Kliendi kasutajakonto raames võimalused teenuse kasutamiseks. 

Kasutajakonto - andmete komplekt (sh sisenemisparool), mis määratleb kasutaja õigused ja võimalused.  

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted - dokument, mis reguleerib kliendiandmete töötlemise põhialuseid ja 

tingimusi Omnivas. 

Kliendihaldur - Omniva töötaja, kes on määratud Kliendi kontaktisikuks. 

Klient - isik, kellega on sõlmitud Üldtingimused ja kes tellib Omnivalt tüüptingimustes sätestatud andmeteenuseid.  

Partner - Kliendi poolt volitatud Omnivaga aadressbaasi vahetav juriidiline isik. 

Teenus - tüüptingimustes sätestatud andmeteenus või -teenused. 

Üldtingimused  - AS Eesti Post teenuste lepingute üldtingimused, mis kehtestavad Omniva ja Kliendi vaheliste suhete 

põhialused ja üldised tingimused poolte vahel sõlmitud lepingute täitmisel. 

3. TEENUSE TINGIMUSED 

3.1 Omnivalt teenuse ostmisel saadud info on mõeldud Kliendile kasutamiseks isiklikuks otstarbeks ja Kliendil pole 
õigust seda tasuta või tasu eest üle anda kolmandatele isikutele ilma Omnivapoolse nõusolekuta, välja arvatud 
juhul, kui info andmise kohustus tuleneb seadusest. 

3.2 Omnivalt teenuse ostmisel saadud infot ei tohi Klient kasutada tegevusteks, mis on vastusolus seadusega. 

3.3 Omnival on õigus tehniliste rikete ennetamise eesmärgil piirata teenuse kasutamise võimalusi, tehes kõik endast 
oleneva, et sellised piirangud oleks minimaalse ulatuse ja kestusega. 

3.4 Klient vastutab, et tema poolt Omnivale edastatud aadressbaasi koostamine ja töötlemine vastab kehtivate 
õigusaktide nõuetele.  

3.5 Lepingu sõlmimise ja täitmisega seonduvad asjaolud, sh isikuandmed ja lepingu sisu on konfidentsiaalsed ning 
pooltel ei ole õigust avaldada seda kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta, v.a 
seadusandluses ettenähtud juhtudel. Muu hulgas kohustuvad pooled hoidma teenuse osutamise ajal ja 
tähtajatult pärast teenuse osutamise lõppemist saladuses neile seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud 
asjaolusid, mille hoidmiseks on poolel õigustatud huvi, eelkõige poole tootmis- ja ärisaladust, milleks on info: 
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3.5.1 poole poolt kasutatavate infosüsteemide ja tarkvara kohta; 

3.5.2 poole sisemiste protseduurireeglite kohta; 

3.5.3 poole turvasüsteemide kohta; 

3.5.4 poole strateegia, eelarve ja majandustulemuste kohta; 

3.5.5 postiseaduses sätestatud postisaladuse kohta, mille järgi postisaladus on igasugune posti saatjat ja 
saajat ning postisaadetise sisu puudutav informatsioon, sh informatsioon konkreetse isiku postikäibe 
kohta; 

3.5.6 mistahes muu info, mis ei ole kolmandatele isikutele kättesaadav. 

4. TEENUSE LIIGID 

4.1 Aadressbaasi koostamine on teenus, mille raames koostab Omniva Kliendile kokkulepitud parameetrite alusel 
aadressbaasi postitamiseks. Postitamiseks koostatud aadressbaasi Kliendile ei väljastata. 

Postitamiseks koostatakse aadressbaase järgmiste parameetrite alustel: 

 demograafilised näitajad (sugu, vanus, perekonna suurus); 

 geograafiline piirkond;  

 muud projektipõhiselt koostatud aadressbaasid, kui selles on Omnivaga eraldi kokku lepitud. 

4.2 Aadressbaasi müük on teenus, mille raames koostab Omniva Kliendile kokkulepitud parameetrite alusel 
aadressbaasi ja väljastab selle Kliendile. 

4.3 Aadresskontroll jaguneb kolmeks teenuseks: aadressbaasi hindamine, struktureerimine ja korrastamine. 

4.3.1 Aadressbaasi hindamine on teenus, mille käigus Omniva hindab Kliendi aadressbaasi kvaliteeti ja annab 
tagasisidet, kui palju on Kliendi aadressbaasis protsentuaalselt korrektseid ja vigaseid kirjeid. Lisaks 
antakse ligikaudne hinnang, mitu protsenti on võimalik aadressbaasi korrastamisega Kliendi 
aadressbaasi kvaliteeti tõsta.  

4.3.2 Aadresside struktureerimise käigus viiakse Kliendi aadressbaasis olevad aadressid üle Omniva etteantud 
struktuurile.  

4.3.3 Aadresside korrastamine on teenus, mille tulemusena Kliendi poolt edastatud aadressbaasi kõik kirjed 
kontrollitakse vastu Omniva andmebaasi. Andmete automaatkontrolli puhul vigaseid aadresse ei 
korrastata. Käsitsi korrastuse käigus tehakse automaatkontroll, kontrollitakse vigased aadressid käsitsi 
üle ja võimalusel parandatakse. Kliendile tagastatakse aadressbaas, kus vigased kirjed on eraldatud 
korrektsetest ja korrastatud aadressidest. Vigased aadressid tagastatakse kliendi aadressbaasi 
algstruktuuris. 

Aadresside korrastamise etapid: 

 andmete eeltöötlus; 

 andmete automaatne kontroll; 

 andmete käsitsi parandamine (automaatse kontrolli käigus välja filtreeritud vigaste aadresside osas); 

 korrastatud aadressbaasi Kliendile tagastamine. 

4.3.4 Omnival on õigus küsida Kliendi käest enne teenuse osutamisega alustamist näidet aadressbaasis 
olevate andmete struktuurist. 

4.3.5 Omnival on õigus lähtudes näidisfailis sisalduvate andmete madalast kvaliteedist teenuse osutamisest 
keelduda. 

4.3.6 Klient valib enne teenuse osutamist, kas ta soovib ainult andmete automaatset kontrolli või ka andmete 
käsitsi parandamist. Käsitsi korrastuse käigus korrastatakse võimaluste piires automaatse kontrolli käigus 
välja filtreeritud vigased aadressid (nt rahvusvahelised aadressid, puuduvad korterinumbrid jm). 

4.3.7 Omniva ei garanteeri, et Klient pärast käsitsi korrastamist tagasi 100% korrektsete andmetega 
aadressbaasi. 

4.3.8 Omniva arvestab töödeks kuluva ressursi ja lepib Kliendiga kokku tööde ajagraafiku lähtudes näidisfaili 
andmetest. 

4.3.9 Omniva võib teenuse osutamise tähtaegu pikendada, kui selgub korrastamisele saadetud andmete 
oluliselt madalam kvaliteet. 

4.3.10 Omniva võib ühepoolselt muuta andmevahetuskanali sisu, vormi, termineid ning kasutamistingimusi, sh 
uuendada ja täiendada teenuse kasutusvõimalusi, teatades Kliendile muudatuste sisseviimisest ette 
vähemalt 30 kalendripäeva 

4.3.11 Omniva ei vastuta korrastatud andmete sidumise eest Kliendi infosüsteemides. 
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4.4 Aadresspäringu teenused võimaldavad Kliendil pöörduda Omniva aadressbaasi poole siseriiklike 
aadresspäringute tegemiseks. Aadresspäringu teenused on tarbitavad veebiteenusena (web service). 
Veebiteenused on kättesaadavad Omniva poolt väljastatud autoriseerimiskoodi alusel. 

4.4.1 Aadresspäringu veebiteenus võimaldab: 

 tekstistringi struktureerimist andmeväljadele; 

 aadressi tuvastamist (otsing Omniva andmebaasist); 

 aadressi kontrolli; 

 sihtnumbri lisamist. 

4.4.2 Aadresspäringu teenuse tarbimiseks luuakse Kliendile kasutajakonto ja edastatakse autoriseerimiskood, 
mis kajastub Kliendi poolt edastatud päringus ja mille alusel teeb Omniva võimalikuks aadresspäringu 
teenuse Kliendile. 

4.4.3 Kasutajakontod ja autoriseerimiskoodid on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele 
isikutele. 

4.4.4 Omniva ei vastuta andmete kohalejõudmise eest, kui Klient on teinud vea autoriseerimiskoodi 
kasutamisel. 

4.4.5 Omnival on õigus keelduda päringu vastuse saatmisest, kui Klient pole tasunud Omniva poolt esitatud 
arveid ettenähtud tähtajaks. 

5. TASUMISE KORD JA TINGIMUSED 

5.1 Teenuse eest tasumine toimub Omniva poolt kehtestatud hinnakirja alusel. 

5.2 Täiendavate lisateenuste eest rakendab Omniva lisatasu vastavalt Kliendi ja Omniva vahel sõlmitud 
kokkulepetele.  

5.3 Omnival on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendile ette 30 kalendripäeva enne 
muudatuste jõustumist.  

6. AVALDUSTE ESITAMINE JA KAEBUSTE LAHENDAMINE 

6.1 Teenusega seotud küsimustes on Omnivapoolseks kontaktisikuks Omniva poolt määratud kliendihaldur.  

6.2 Klient edastab võimalikult täpse ja selgesõnalise kaebuse sisu või avalduse Omnival kontaktisikule.  

6.3 Omniva vaatab avalduse ja kaebuse läbi võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui kümne (10) tööpäeva jooksul 
alates avalduse või kaebuse esitamise kuupäevast ja teavitab oma otsusest avalduse või kaebuse esitajat tema 
poolt soovitud viisil.  

6.4 Omniva ja Kliendi vahelised lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooled ei saavuta 
kokkulepet on Kliendil õigus pöörduda Konkurentsiameti või kohtu poole. 

7. MATERIAALNE VASTUTUS 

7.1 Omniva vastutus Kliendi ees on piiratud otsese kahjuga, mis on tekkinud Omniva süül oma kohustuste 
mittetäitmisest. 

7.2 Omniva ei vastuta: 

 aadressbaaside koostamisel Kliendile edastatud info ajakohasuse eest; 

 kahju eest, mis on tekkinud seoses teenuse ostmisel saadud info kasutamisega, sh juhul, kui infot on 
kasutatud vastuolus punktiga 3.2. 

7.3 Klient on kohustatud hüvitama Omnivale kahju, mis on tekkinud seoses kolmandate isikute nõuetega Omniva 
vastu, mis on põhjustatud Kliendi kohustuste rikkumisest. 

8. ISIKUANDMED 

8.1 Käesolevas peatükis (8.)  sätestatud tingimused kohalduvad juhul, kui Klient edastab aadressbaasi Omnivale 
siiski koos adressaatide isikuandmetega (nimede või isikukoodidega). Sellises olukorras on Omniva saadud 
isikuandmete volitatud töötleja. Juhul kui Kliendiga on sõlmitud andmetöötlusleping, siis kohalduvad käesoleva 
peatüki (8.) sätted ulatuses, mida andmetöötlusleping ei reguleeri. 

8.2 Aadresskontrolliks ei ole Omnival vaja adressaatide isikuandmeid. Kui Klient soovib aadresskontrolliks 
aadressbaasi edastada Omnivale koos adressaatide isikuandmetega, kohustub Klient selle Omnivaga eelnevalt 
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kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku leppima. Omnival on õigus keelduda selliste isikuandmete 
töötlemisest. Kui Klient edastab eelneva kokkuleppeta aadressbaasis muid isikuandmeid peale nime, 
isikukoodi, kliendikoodi ja aadressi, on Omnival õigus ülejäänud isikuandmed aadressbaasi failist enne teenuse 
osutama asumist kustutada. Klient ei edasta Omnivale isikuandmete eriliike ning vastutab Omniva ees vastava 
kohustuse rikkumisest põhjustatud tagajärgede eest. 

8.3 Klient kui edastatavate isikuandmete vastutav töötleja:  

8.3.1 vastutab ja suudab tõendada, et tal on õigus töödelda, sh edastada Omnivale, isikuandmeid teenuse 
raames; 

8.3.2 vastutab ja suudab tõendada, et ta on täitnud andmesubjekti isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete 
kohaselt kõnealusest andmetöötlusest informeerinud; 

8.3.3 vastutab Omnivale kui volitatud töötlejale andmetöötluseks vajalike juhiste andmise ja nende 
õigeaegsuse, piisavuse ja seaduslikkuse eest. Klient instrueerib Omnivat andmete töötlemise nõuetest 
ning nõuete muutmisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui instruktsioonide 
täitmine nõuab Omnivalt oma tegevuse ümberkorraldamist või täiendavaid kulusid, siis võib Omniva 
nõuda Kliendilt ümberkorralduse või täiendavate nõuete täitmisega kaasnevate mõistlike kulude 
hüvitamist või teenuse eest võetava tasu mõistlikku muutmist. Kui Klient keeldub vastavate kulude 
hüvitamisest või tasude muutmisest, siis võib Omniva ühepoolselt lõpetada teenuse osutamise ning 
vastavate isikuandmete töötlemise; 

8.3.4 vastutab isikuandmete alusetu Omnivale edastamise ning edastatud isikuandmete töötlemise juhiste 
puudumisest, puudulikkusest või ebaseaduslikkusest tulenevate tagajärgede eest Omniva, 
andmesubjekti ning järelevalveasutuse ees.  

8.4 Omniva kui isikuandmete volitatud töötleja:  

8.4.1 ei kontrolli edastatud isikuandmete koosseisu ega korrektsust; 

8.4.2 töötleb saadud isikuandmeid üksnes Kliendile teenuse osutamiseks ning säilitab neid 6 kuud alates 
teenuse täitmisest teenusega seotud pretensioonide lahendamiseks. Tähtaja saabumisel aadressbaasi 
failid kustutatakse, v.a juhul, kui konkreetne fail on vajalik Kliendiga tekkinud õigusvaidluse 
lahendamiseks. Sel juhul säilitatakse andmeid vaidluse lõppemiseni; 

8.4.3 kohustub hoidma saadud isikuandmed konfidentsiaalsena. Omniva võib isikuandmeid avaldada üksnes 
allvolitatud töötlejale punkti 8.4.5. kohaselt, riigiasutusele viimase seadusliku nõude korral, Kliendiga 
teenuse osas tekkinud õigusvaidluse lahendamisel vaidlust lahendavale kohtule ja Omnivale teenust 
osutavale õigusteenuse osutajale; 

8.4.4 rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et isikuandmete töötlemine 
vastab kohalduvate isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
määruse (EL) 2016/679 (IKÜM), nõuetele. Omniva tagab piisava isikuandmete turvalisuse, mis on 
vastavuses töödeldavate isikuandmete ning nende töötlemise iseloomuga kaasnevate riskidega; 

8.4.5 võib kasutada teenuse osutamiseks Euroopa Liidus asuvaid partnerettevõtteid (sh alltöövõtjaid), tagades 
seejuures, et partnerettevõtted ja alltöövõtjad täidavad tüüptingimustest ja IKÜM-ist tulenevaid kohustusi 
ning vastutades partnerettevõtete ja alltöövõtjate poolt kohustuste mittetäitmise eest. Kliendi nõudel 
esitab Omniva Kliendile allvolitatud töötlejate loetelu;  

8.4.6 teavitab Klienti isikuandmete töötlemise käigus aset leidnud isikuandmetega seotud rikkumisest 
viivitamatult, ent hiljemalt 48 tunni jooksul rikkumisest teadasaamisest ning võtab tarvitusele kõik 
asjakohased meetmed, et rikkumist lõpetada ning rikkumise tagajärgi vähendada või heastada;  

8.4.7 teeb Kliendile kättesaadavaks kogu teabe ja osutab igakülgset abi, mis on vajalik käesolevas punktis (8) 
sätestatud kohustuste täitmise tõendamiseks ning andmesubjektide nõuete täitmiseks. Omniva võib 
kehtestada Kliendile vastavate teenuste osutamise eest mõislikku tasu või muuta Lepingus kokkulepitud 
teenustasusid mõistlikus ulatuses. Vastava tasu või selle muudatuse mitteaktsepteerimise korral on 
Omnival õigus lõpetada teenuse osutamine ning vastav isikuandmete töötlemine. 

8.5 Poolte vastutus andmesubjekti ees isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumise eest on 
piiramatu vastava normi kaitse-eesmärgiga kaetud ulatuses. Omavahelises suhtes lepivad Omniva ja Klient 
kokku, et andmesubjekti poolt esitatud heastamis- ja kahjunõuete või järelevalveasutuste ettekirjutuste ja 
määratud sanktsioonide täitmisega kaasnevate kulude ja kahju eest vastutab pool, kelle ülesandeks oli 
andmesubjekti ees rikutud kohustuse täitmine. Omniva vastutus on piiratud tüüptingimuste punktis 7 
sätestatuga. 


