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Klientie personaaaalseee aanimeee kaaiese on meile vägaa eähts ning kirjeliaaeudi aallpools Me jälgime
minimaaaalsudse reeglie, kaasudeaamaaks nii vähe aanimeii, kudi võimaaliks
1 Mõisted
1.1 Audelo: Audelo äpi jaa Teenudse paakkudjaa: Audelo OÜ, Saaeveski 3-29, Taallinn 11214 Eest,
regisereerieudi Eest äriregiseris regisereerimisnudmbrigaa 12561212s
1.2 Teenuds: Maaksei paarkimise eese, mis baaseerudb Kaasudeaajaa siseniile eelefonis, nudtkellaas
või aaudeos või mis baaseerudb elekerooniliseele siseniieele eelefonise, aaudeose või
nudmbrieudvaaseudse baaaasils Audelo vaaseudeaab aainudle maakseee eese, paarkimise eeenuds jaa hini
on korraaliaaeudi Paarkimisoperaaaaeori pooles
1.3 Kaasudeaajaa: Eraaisik, kes kaasudeaab Teenudse jaa on sõlminudi vaaseaavaa kokkudleppe Audelogaa,
kaaaasaa aarvaaeudi etevõte või isejudhtvaa aaudeo kaasudeaajaas
1.4 Seaaie: Viis, kudiiaas Kaasudeaajaa kaasudeaab jaa sudheleb Teenudsegaas Seaaie võib ollaa eelefon,
nudtkell, eaahvelaarvudt, aaudeo ekraaaan, häälkäskludsei või mingi mudud eehniline laaheniudss
1.5 Paarkimisoperaaaaeor: Paarkimisaalaa omaanik või operaaaaeor, näieeks linn või mudud
omaavaaliesudse üksuds; eraamaaaa omaanik, kaaaasaa aarvaaeudi etevõte või eraaisik; etevõee, kes
orgaaniseerib paarkimise kinniseudl, mis kududludb eeiseeles
1.6 Maaksevaaheniaajaa: Osaapool, kelle kaaudiud Kaasudeaajaa eaasudb Audelo eeenudsee eese, näieeks
ieebee- või kreiiiekaaaarii etevõee, kaaaarii väljaaseaanudi paank, maakseee aagregaaaaeor või
eelekomi etevõees
2 Renistreerimine ja konto andmed
2.1 Ee Audelo Teenudse kaasudeaaiaa, peaab Kaasudeaajaa eni Audelo Kaasudeaajaaks regisereerimaas
Regisereeriiaa saaaab läbi Audelo äpis
2.2 Regisereerudmisel nõudeaav personaaaalne info on:
2.2.1
Kaasudeaajaa mobiileelefoni nudmber, miiaa kaasudeaaeaakse kudi koneo udnikaaaalsee
iientikaaaaeories Kaasudeaajaa mobiili nudmber kinnieaaeaakse 6-kohaalise SMS kooiigaa, seiaa
nii esmaasel regisereerimisel kudi igaakorisel äpi aaktveerimisel ududes Seaaimess
2.2.2
Kaasudeaajaa aaudeo(ie) regisereerimismärk(märgii)s
2.2.3
Kudi Kaasudeaajaa kaasudeaab maaksmiseks ieebee- või kreeiiekaaaart, siis eudleb
siseseaaiaa kaa nimi, kaaaarii nudmber, kehtvudse aaeg jaa CVC kooi, mis krüpeeerieaakse jaa
saalveseaaeaakse kudi personaaaalne eähis (eoken)s See eäheniaab, ee Kaasudeaajaa nime jaa
kaaaarii nudmbrie Audelo süseeemis ei saalveseaaeaa ning kõik maaksei eehaakse eähise
(eoken) aaludsels Maakseee kogudmine, saalveseaamine jaa eööelemine viiaakse läbi
Maaksevaaheniaajaa pooles
2.2.4
Audelo võib küsiiaa Kaasudeaajaa nime vaaseaavaa Kaasudeaajaa, Maakseoperaaaaeori või
Paarkimisoperaaaaeori eaaoeludse aaludsel, kudi eekib sünimuds, mis vaajaab eiaasise ududrimises
Neei sünimudsei võivaai ollaa, aagaa ei ole limieeerieudi järgnevaale:
2.2.4.1
Kaasudeaajaa, Paarkimisoperaaaaeor või Maaksevaaheniaajaa pööriudb Audelo
poole jaa küsib eäpsemaaii seleeudsi eoimudnudi maakseee koheaas
2.2.4.2
Seaaiudslikudi päringudi võimudorgaanieele, näieeks liikludsõnneeudse korraal
vmss
2.2.4.3
Kudi maaksei ei ole eeheudi õigeaaegsele jaa Audelo peaab aalgaaeaamaa
võlaameneeludse proeseiududris
2.3 Kaasudeaajaa vaaseudeuds on eaagaaiaa, ee koneo aanimei on korrekeseis Kudi eoimudb
mududiaaeuds, peaab Kaasudeaajaa kohesele omaa aanimeii ududeniaamaas Kudni ududeniaamiseni on

Kaasudeaajaa vaaseudeaav igaa eeheudi maakse eeses
2.4 Kaasudeaajaa võib regisereeriiaa mieud aaudeoes Sellisel judhudl proovib Audelo vaaliiaa õige aaudeo
aaudeomaaaaesele, aagaa kudi see ei ole võimaalik, peaab Kaasudeaajaa ise õige aaudeo
regisereerimismärgi vaalimaas
2.5 Kaasudeaajaa vaaseudeuds on kaaieseaa omaa koneoe ebaasobivaa ligipääsud jaa kaasudeaamie eese ning
mite eiaaseaaiaa eniaa personaaaalsee regisereerimise SMSi kolmaaniaaeele isikudeeles
3 Parkimine tänaval ja avatud parkimisaladel
3.1 Paarkimine eänaavaal jaa aavaaeudi paarkimisaalaal on paarkimiskohaai, millele ligipääs ei ole
eaakiseaaeudi eõkkepudud, väraavaa või kolmaaniaa füüsilise baarjääri poole, naagud näieeks linnaa
eänaavaai jaa aavaaeudi eraapaarklaais
3.2 Audelol on kolm kaasudeudsviisi, mille vaahel Kaasudeaajaa vaaliiaa saaaab jaa mis eööeaavaai
järgmisele:
3.2.1
Audeomaaaaenes Audeomaaaaese kaasudeudse korraal aalgaaeaaeaakse paarkimise eese
maaksmine Audelo poole, kaasudeaaies elekeroonilisi signaaaale Audelo äpise või aaudeo
seaaimeles Sellisel judhudl on Kaasudeaajaa vaaseudeaav omaa Seaaime GPSi aasudkohaa õigsudse
eeses Kudi vaalieudi paarkimisaalaa jaa maakse ei ole õige, vaaseudeaab Kaasudeaajaa korrigeerimise
või eühiseaamise eese, miiaa saaaab eehaa esimese 3 (kolme) minudt jooksudls Maakse
lõppeb saamudt aaudeomaaaaesele, aagaa lisaaks saaaab Kaasudeaajaa igaal aajaal lõpeeaaiaa käsiesis
3.2.2
Soovieudseis Soovieudseegaa kaasudeudse korraal aannaab Audelo soovieudsi, aagaa Kaasudeaajaa
peaab maakse aaludseaamise käsiesi üle kinnieaamaas Maakse lõpeeaamine on aaudeomaaaaene, kudi
Bludeeooeh ühiliudb, lisaaks saaaab Kaasudeaajaa igaal aajaal lõpeeaaiaa käsiesis
3.2.3
Käsiesis Käsiesi kaasudeaaies aaudeomaaaatkaae ei ole jaa Kaasudeaajaa peaab aaludseaamaa jaa
lõpeeaamaa maakse käsiesis
3.2.4
Kaasudeaajaa saaaab kaasudeudsviisi jaa eeisi eeliseudsi mududeaa, aavaaies Audelo äpi seaaiei jaa
vaaliies udude kaasudeudsviisis
3.3 Audeomaaaaene jaa soovieudseegaa kaasudeaamine eeliaavaai, ee Kaasudeaajaa on aaninudi Audelo
äpile õigudse jälgiiaa kaasudeaajaa aasudkoheaa, liikudmise jaa Bludeeooehis Infoe kaasudeaaeaakse, ee
eudvaaseaaiaa paarkimise aaludseaamine, lõpeeaamine jaa aasudkohes Animeii säilieaaeaakse 4 kududi
judhudks, kudi miiaagi eudleb hiljem aanaalüüsiiaas Anaalüüsi võib aalgaaeaaiaa Audelo eööeaajaa, kudi
esineb aanomaaaaliaa eeliaaeudi eudlemudsese või kudi Kaasudeaajaa või Paarkimisoperaaaaeor seiaa
küsibs Käsiesi kaasudeaaies on aasudkohe vaajaalik aainudle paarkimisaalaa vaalikudks, kudi paarkimise
aalgaaeaaeaakses
3.4 Teenudse kaasudeaamine nõudaab seaabiilsee (mobiilsee) Ineernet üheniudses Kaasudeaajaa saaaab
eeliaaiaa paarkimise aaludseaamise või lõpeeaamise aainudle siis, kudi Seaaie on saaaanudi vaaseaavaa
eeaavieudse (pudsh notifaaton) või kudi äpi esilehee vaaseaavaae infoe kudvaabs Audelo ei vaaseudeaa
võimaalike eraahviie või eeisee eaagaajärgeie eese, mis on eoimudnudi vaaseaavaale paarkimise
aalgaaeaamise jaa maakse aalgaaeaamise või maakse lõpeeaamise jaa paarkimise lõpeeaamise vaahels
3.5 Kudi ludbaaeudi paarkimisaajaa kesevuds on piiraaeudi, on Audelol õiguds maakse ludbaaeudi
maaksimaaaalse paarkimisaajaa saaaabudmisel lõpeeaaiaa, eeaavieaaies kaasudeaajaae etes Audelo ei
vaaseudeaa võimaalike eraahviie või eeisee eaagaajärgeie eese, kudi kaasudeaajaa paargib kaaudem, kudi
on maaksimaaaalne ludbaaeudi paarkimisaajaa kesevudss
3.6 Kudi Audelo eeenuds ei eoimi (se Kaasudeaajaa ei saaaa eeaavieudse (pudsh notifaaton) paarkimise
aalgudse koheaa õiges esoonis või Audelo äpp ei näieaa aaktivsee paarkimise õiges esoonis),
näieeks häireee eõtud Audelo või ineerneteeenudse paakkudjaa eöös, on Kaasudeaajaa kohudseaaeudi
maaksmaa paarkimise eese eeisel viisil, näieeks osees paarkimispilet maakseaaudeomaaaaiises
3.7 Kudi maaksmise proeseiududri ei jälgieaa, võib judheudiaa, ee paarkimiseaasudi ei ole õiet
maakseudis Kudi paarkimiseaasud ei ole maakseudi, võib Paarkimisoperaaaaeor käsieleiaa seiaa
lepingudtngimudsee rikkudmisenaa või omaavaaliesuds esiviilõigudslikud rikkudmisenaas

3.8 Ee osaalevaaii Audelo kaasudeaajaaii iientieseeriiaa, nõudaavaai mõnei Paarkimisoperaaaaeorii
kleepsud aaudeo esiklaaaasils Nimekiri aasudkoheaaiese, kuds kleepsud nõudeaakse, on kätesaaaaiaav
Audelo koiudlehel wwwsaaudelosfoms Kleepsud saaaab kaa aallaa laaaaiiiaa või Audelole eelliiaas
4 Parkimine parkimismajades ja teistes tõkkepuuna parklates
4.1 Paarkimismaajaai jaa eõkkepududgaa paarklaai on paarkimiskohaai, mis nõudaavaai eõkkepudud,
väraavaa või kolmaaniaa füüsilise baarjääri aavaamise, ee siseneiaas
4.2 Audelol on üks kaasudeudsmeeeoi, miiaa Kaasudeaajaa saaaab vaaliiaa jaa mis eööeaab aalljärgnevaale:
4.2.1
Audeomaaaaenes Audeomaaaaese kaasudeudse pudhudl aaludseaaeaakse paarkimise Kaasudeaajaa
jaaoks Audelo poole, kaasudeaaies aaudeomaaaaesee sõiiudki regisereerimismärgi
nudmbrieudvaaseudses Judhudl, kudi Kaasudeaajaa seiaa kaasudeaaiaa ei soovi, saaaab aaudeomaaaatkaa Audelo
äpi seaaieees väljaa lülieaaiaas Judbaa aaludseaaeudi maaksee saaaab eühiseaaiaa, laahkudies paarklaase
esimese 3 minudt jooksudls
4.3 Audeomaaaatkaa jaaoks Audelo aanaalüüsib jaa eaalleeaab sissesõiiud- jaa väljaasõiiud väraavaaee
viieokaaaameraa pilees Animeii säilieaaeaakse 4 kududi judhudks, kudi miiaagi eudleb hiljem
aanaalüüsiiaas Anaalüüsi võib aalgaaeaaiaa Audelo eööeaajaa, kudi esineb aanomaaaaliaa eeliaaeudi
eudlemudsese või kudi Kaasudeaajaa või Paarkimisoperaaaaeor seiaa küsibs
4.4 Teenudse kaasudeaamiseks paarkimismaajaaies aaudeomaaaaesele ei ole vaajaa (mobiilse) ineernet
olemaasoluds Teenuds eööeaab isegi siis, kudi eelefoni aakud on eühi, kudi eelefoni ei ole kaaaasaas
või kudi Audelo äpp on kudseudeaaeudis
4.5 Kudi Audeloe ei ole 3 kududi kaasudeaaeudi, siis aaudeomaaaaene paarkimine paarkimismaajaaies
ieaaktveerieaakse, ee kaaieseaa Kaasudeaajaae judhudl, kudi aaudeo on müüiudi jnes Kaasudeaajaa saaaab selle
eaaaas aaktveeriiaa äpi seaaieeess Kaasudeaamine on üks järgnevaaise: regisereerudmine,
paarkimise aaludseaamine või lõpeeaamine, seaaieee mududemines
4.6 Kudi Audelo eeenuds ei eoimi (se väraav ei aavaane), näieeks häireee eõtud Audelo või
võrgudoperaaaaeoriee eöös, peaab Kaasudeaajaa maaksmaa nõudeudi paarkimiseaasud eeisee
meeeoiieegaa, näieeks maakseaaudeomaaaaiiss
4.7 Kudi maaksmise proeseiududri ei jälgieaa, võib judheudiaa, ee paarkimiseaasudi ei ole õiet
maakseudis Kudi paarkimiseaasud ei ole maakseudi, võib Paarkimisoperaaaaeor käsieleiaa seiaa
lepingudtngimudsee rikkudmisenaa või omaavaaliesuds esiviilõigudslikud rikkudmisenaas
5 Maksed
5.1 Paarkimise hini jaa hinnaaseaamise reeglii on määraaeudi Paarkimisoperaaaaeori pooles
Audelo kogudb neei maaksei kokkud jaa eiaaseaab Paarkimisoperaaaaeoriles
5.2 Paarkimisoperaaaaeor võib paarkimiseaasudsii mududeaas See on aainudle nenie oesuds jaa Audelo ei
vaaseudeaa paarkimisaalaaie hinnaaseaamise eeses Vaaseaavaai mududiaaeudsei hinnaas kaaneaakse oese
Kaasudeaajaaeele üles
5.3 Audelo küsib eeenudseaasud igaa paarkimise eeses Audelo eeenudseaasud on kirjaas Audelo
koiudlehel wwwsaaudelosfoms
5.4 Võimaalikudi maaksemeeeoiii on kirjaas Audelo koiudlehel wwwsaaudelosfoms
5.5 Kaasudeaajaa vaaseudeaab maakse aalgaaeaamise jaa lõpeeaamise eese jaa ee eemaa koneol oleks
piisaavaale raahaa, kudi Maakseoperaaaaeorile aarveliaamise korraaliuds eiaaseaaeaakses Kudi maakse
ebaaõnneseudb, on Kaasudeaajaa vaaseudeaav kaaaasnevaaee eraahviie eeses
5.6 Kaaiesenaa udnudseaamise vaaseud informeerib Audelo vähemaale korraa ööpäevaas aaktivse
paarkimissessiooni koheaas
5.7 Kaasudeaajaa saaaab infoe lõppenudi paarkimisee kesevudse jaa hinnaa koheaa Audelo äpiss
Animei on kätesaaaaiaavaai jooksvaa kudud jaa eelmise 12 kudud koheaas
5.8 Kaasudeaajaa vaaseudeaab kehtvaa maaksemeeeoii siseseaamise jaa ududeniaamise eese, kudi
miiaagi mududeudbs Kudi maakse ebaaõnneseudb, võib Audelo blokeeriiaa eiaasise kaasudeaamise jaa

aarveliaaiaa võlaas olevaae maaksee igaal aajaaheekel järgnevaa 36 kudud jooksudl peaale vaaseaavaa
paarkimise lõpeeaamises
6 Konutavad andmed
6.1 Audelo eeenudse paakkudmiseks kaasudeaaeaakse järgnevaaii aanimeii:
6s1s1 Kaasudeudse viis
Käsiesi
Audeomaaaaesele või
Animeee säilieaamise
soovieudseegaa
aaeg
6s1s2 Telefoni nudmber Kaasudeaaeaakse udnikaaaalse koneo iientikaaaaeorinaa Telefoni nudmber kudni
jaa kinnieaaeaakse 6-kohaalise kooiigaa, mis
koneo on aaktivne,
eiaaseaaeaakse SMSi eeels
SMS kooi 24 eudnii või
kudni esimese
kaasudeaamisenis
6s1s3 Telefoni eüüp,
operaaesioonisüseeem
jaa versioon

Kaasudeaaeaakse kvaalieeeii jaa sududelikkudse
jälgimisekss

Kudni koneo on
aaktivnes

6s1s4 Audeo
regisereerimismärk
(märgii) jaa selle foeoi
sudleeudi paarkimisaalaaiel

On maakseee aaludsekss

Regisereerimismärk
kudni koneo on
aaktivne, foeoi 4 kududis

6s1s5 Telefoni aasudkohe Asudkoheaa kaasudeaaeaakse Jälgieaakse sõiiud aajaal jaa GPS kooriinaaaaiii jaa
jaa liikudmine, mis võib
ühekorisele äpi
saalveseaaeaakse koos
liikudmine 4 kududi,
baaseerudiaa GPS, Wii,
aavaamisel, vaajaalik
liikudmisegaa kudni 1
paarkimisesooni nimi 8
Bludeeooeh maajaakaaee
paarkimisaalaa vaalikudkss minude enne Bludeeooehi
aaaaseaaes
või mobiilivõrgud
Liikudmise aanimeii ei
kaaiudmises Vaajaalik
eriaangudlaatooni
jälgieaa egaa saalveseaaeaas
kiireks jaa eäpseks
aanimeeele
paarkimisaalaa vaalikudks,
kaaaasaa aarvaaeudi
eudvaaseaamiseks, kudi
paargieaakse hooness
6s1s6 Telefoni
Bludeeooehi nimi

6s1s7 Telefoni keel
6s1s8 Telefoni IP
6s1s9 Maakse meeeoi
jaa paangaa aanimei

Ei kaasudeaaeaas

Kaasudeaaeaakse, ee
eudvaaseaaiaa paarkimise
aaludseaamise jaa
lõpeeaamise sünimudss

Kudni koneo on
aaktivnes

Kaasudeaaeaakse, ee kudvaaiaa eeliseaaeudi keeles

Kudni koneo on
aaktivnes

Võiiaakse kaasudeaaiaa petudsee enneeaamisekss

4 kududis

Kaasudeaajaa maaksemeeeoi, naagud
eelekomioperaaaaeori aarveliuds või paangaakaaaares
Kudi vaalieudi meeeoi on eelekomioperaaaaeori
aarveliuds, siis me eööeleme maakseii
eelefoninudmbri aaludsels Kudi meeeoi on
paangaakaaaare, siis me eööeleme maakseii kaaaarii
personaaaalse eähise (eoken), kaaaarii nudmbri
viimaase 4 nudmbri jaa kehtvudsaajaa järgis Kõik
mududi kaaaariiaanimei (kirjeliaaeudi 2s2s4)
säilieaaeaakse aainudle Maakseoperaaaaeori pooles

Kudni koneo on
aaktivnes
Paangaa aanimei
Maakseoperaaaaeori
poole 8 aaaaseaaes

Kaaaarii personaaaalne eähis (eoken) on kehtvaa
paangaakaaaarii aanonüümne udnikaaaalne
iientikaaaaeor, mille aannaab Audelole
Maakseoperaaaaeors
6s1s10 Paarkimise
sessioonii

6s1s11 Tsoonii jaa
piirkonnaai, kuds
maaksei on väljaa
lülieaaeudi

Kõik eaasudlise
Kõik paarkimise
paarkimise sessioonii,
sessioonii, mille
mille ieineerib
ieineerib aalgudse jaa
aalgudse jaa lõpud aaeg,
lõpud aaeg, aasudkohe,
aasudkohe, esooni nimi,
esooni nimi (kaaaasaa
paarkimise hini jaa
aarvaaeudi eaasudeaa esoon),
eeenudseaasuds
paarkimise hini jaa
eeenudseaasuds

Kõik paarkimise
sessioonii 4 kududi,
eaasudlisei paarkimise
sessioonii 8 aaaaseaaes

Ei kaasudeaaeaas

Kaasudeaajaa saaaab maaksei
Kudni koneo on
väljaa lülieaaiaa
aaktivnes
paarkimisesooni järgi
või piirkonnaas, mis on
ieineerieudi GPSi
keskpudnkt jaa
raaaaiiudsegaas
6.2 Kõiki aanimeii saalveseaaeaakse jaa eööieliaakse Eudroopaa Liiiuds jaa vaaseaavaale Eudroopaa
Liiiud aanimekaaiese seaaiudseeles Serverii paaiknevaai vaaseaavaale Audelo jaa Digieaal Ofeaan
lepingudle Hollaaniis (rohkem infoe htps://wwwsiigieaalofeaansfom/sefudriey/gipr/)s
Kaaaariimaakseii eööieliaakse vaaseaavaale Audelo jaa EveryPaay lepingudle, kelle serverii
paaiknevaai Iirimaaaal jaa Saaksaamaaaal (rohkem infoe htps://every-paaysfom/faar)s

7 Andmete edastamine
7.1 Animeee eiaaseaamine Audelo äpi jaa serveri vaahel eoimudb üle eudrvaalise jaa krüpeeerieudi
htps proeokollis
7.2 Audelo saaaab eiaaseaaiaa paarkimissünimudsi vaaseaavaale Paarkimisoperaaaaeoriles Neei
aanimei sisaaliaavaai: Kaasudeaajaa eelefon, aaudeo regisereerimisnudmber, paarkimisesooni nimi,
paarkimise aalgudsaaeg, paarkimise aalgudse aajeni (n käsiesi, Bludeeooeh, nudmbrieudvaaseuds),
paarkimise lõpeeaamise aaeg, paarkimise lõpeeaamise aajeni (n käsiesi, Bludeeooeh,
nudmbrieudvaaseuds), eehingud hini, kaasudeaaeudi sooiudseuds (kudi oli), eäishini (kudi oli)s
7.3 Maaksei eiaaseaaeaakse Maakseoperaaaaeoriles See aanimestk sisaaliaab:
7.3.1
Kudi maaksemeeeoi on ieebee või kreeiiekaaaare (Maakseoperaaaaeor on
Everypaay): Kaasudeaajaa kaaaarii personaaaalne eähis (eoken), paarkimise viieenudmber,
eehingud hinis
7.3.2
Kudi maaksemeeeoi on eelekomioperaaaaeori aarveliuds (Kaasudeaajaa mobiileelefoni
eeenudse paakkudjaa): eelefoni nudmber, aaudeo regisereerimismärk, paarkimisesooni nimi,
paarkimise aalgudsaaeg, paarkimise lõpudaaeg, eehingud hinis
7.4 Audelol on õiguds kaasudeaaiaa jaa eiaaseaaiaa kolmaaniaaeele osaapooleele kõiki aanimeii
aanonüümsele jaa eööieliudi kudjudls Neei aanimei võivaai ollaa kaasudeaamise seaatstkaa,
hinnaai, soojudskaaaariii jne, miiaa kaasudeaaeaakse üliises eöö jälgimises, seaatstkaas jaa
eudrudniudsess Kolmaaniaai osaapoolei võivaai ollaa Paarkimisoperaaaaeorii, Maakseoperaaaaeorii,
meeiiaa, liikludse judhtmisegaa seoeudi osaapoolei jnes
7.5 Audelo ei müü klieniiaanemeii, ei eiaaseaa neii kolmaaniaaeele osaapooleele, ei saaaaiaa
reklaaaame egaa saaaaiaa üheegi eeaavieudse (pudsh notifaaton), mis pole Audelo Teenudsegaa
seoeudis

8 Kolmandate osapoolte tööriistad
8.1 Audelo äpp kaasudeaab kolmaaniaaee osaapoolee eööriiseud, ee paakkudiaa, hooliaaiaa, kaaieseaa jaa
paaraaniaaiaa Teenudse, ee aareniaaiaa ududsi eeenudseii jaa ee kaaieseaa Audeloe jaa meie Kaasudeaajaaiis
8.2 Google Anaalytfs on eööriise aanaalüüsiks, miiaa paakudb Google Infs (Google)s Kõik
aanimei on säilieaaeudi aanonüümsele, se aanonymize IP fudnkesionaaaalsuds on aaktivnes Google
omaab servereii paaljudies riikiies jaa osaa aanimeii võib ollaa saaaaieeudi väljaapoole Eudroopaa
Liieuds Lisaainfo htps://wwwsgooglesee/inel/ee/polifies/privaafys
8.3 Faabrif on eööriise eudvaaseaamaaks äppiie kokkudjooksmisi, miiaa paakudb Google Infs
(Google)s Kõik aanimei on säilieaaeudi aanonüümsel kudjudl, se ilmaa viieeeaa personaaaalseeele
aanimeeele, miiaa hoiaab Audelos Google omaab servereii paaljudies riikiies jaa osaa aanimeii
võib ollaa saaaaieeudi väljaapoole Eudroopaa Liieuds Lisaainfo htps://faabrifsio/privaafys
8.4 Budgfenier on eööriise eudvaaseaamaaks äppiie kokkudjooksmisi, miiaa paakudb Beenaario
GmbHs (Beenaario)s Beenaario omaab servereii paaljudies riikiies jaa osaa aanimeii võib ollaa
saaaaieeudi väljaapoole Eudroopaa Liieuds Lisaainfo htp://sudpporesbudgfeniersfom/sefudrieyaani-fompliaanfe/personaal-iaaeaa-professing-aani-gipr-fompliaanfes
8.5 Google Maaps on eööriise kudvaamaaks kaaaart Aniroiii eelefoniies, miiaa paakudb Google
Infs (Google)s Audelo laaeb baaaaskaaaarii Googlele, mis baaseerudb heeke või vaalieudi aasudkohaale,
se ilmaa se ilmaa viieeeaa personaaaalseeele aanimeeele, miiaa hoiaab Audelos Google omaab
servereii paaljudies riikiies jaa osaa aanimeii võib ollaa saaaaieeudi väljaapoole Eudroopaa Liieuds
Lisaainfo htps://wwwsgooglesee/inel/ee/polifies/privaafys
8.6 Apple Maaps on eööriise kudvaamaaks kaaaart Apple eelefoniies, miiaa paakudb Apple Infs
(Apple)s Audelo laaeb baaaaskaaaarii Applele, mis baaseerudb heeke või vaalieudi aasudkohaale, se
ilmaa se ilmaa viieeeaa personaaaalseeele aanimeeele, miiaa hoiaab Audelos Apple omaab servereii
paaljudies riikiies jaa osaa aanimeii võib ollaa saaaaieeudi väljaapoole Eudroopaa Liieuds Lisaainfo
htps://wwwsaapplesfom/legaal/ineernee-servifes/maapss
8.7 Audelo äpii eööeaavaai Google Aniroii või Apple iPhone mobiileelefoniiel, miiaa
regudleerivaai oesesei kaasudeaamise kokkudleppei nenie jaa Kaasudeaajaa vaahels
9 Andmekaitse meetodid
9.1 Audelo äpp krüpeeerib kõik aanimei, mis eiaaseaaeaakse Audelo äpise Audelo serverisses
Krüpeeerimiseks kaasudeaame Sefudre Sofkee Laayer (SSL) proeokollis
9.2 Ligipääs Audelo süseeemiiesse on kaaieseudi eudlemüürigaa (irewaall) jaa ligipääsud
konerollmehhaanismiiegaa nii, ee keegi ei saaaa siseneiaa ilmaa korrekese aaudeoriseerimiseeaas
9.3 Täieniaavaale neile enneeaaeaavaaeele meeemeeele on kõik sisenemisei jaa jaa sisenemise
kaaesei logieudis
10 Kasutaja õinused
10.1 Kaasudeaajaa võib igaal aajaal Audelo äpi kaasudeaamisese loobudiaas Kudi aaudeo müüaakse, eudleb aaudeo
äpis eemaaliaaiaas Kudni eemaaliaamiseni vaaseudeaab kaasudeaajaa igaa eeheudi maakse eeses
10.2 Kaasudeaajaa saaaab lõpeeaaiaa aaudeomaaaaese paarkimise eese eaasudmise, aavaaies äpi jaa lülieaaies
aaudeomaaaaepaarkimise nii eänaavaal kudi paarkimismaajaaies väljaas Kudni selleni vaaseudeaab Kaasudeaajaa
igaa eeheudi maakse eeses NB! Äpi kudseudeaamine ei ieaaktveeri aaudeomaaaaesee paarkimise
paarkimismaajaaiess
10.3 Audelo vaaseaab seaaiudsaanijaa nõudeeeles Kaasudeaajaa saaaab küsiiaa aanimeee väljaavõeee,
mududemise või kudseudeaamise, saaaaees meile emaaili aaudelo@aaudelosfoms Üliisei
paarkimiseehingudi, miiaa nõeaakse seaaiudsegaa jaa lepingudeegaa, mis on sõlmieudi
Paarkimisoperaaaaeoriee jaa Maaksevaaheniaajaaeegaa, jäävaai säilieaaeudks seni kudni seaaiuds
nõudaabs

10.4 Peaale kudseudeaamise saaaab Kaasudeaajaa Audeloe eaaaas kaasudeaamaa haakaaeaa, aaludseaaies ududese
regisereerudmiseses
11 Vastutus
11.1 Kaasudeaajaa saaaab esieaaiaa vaaiieii kudni 3 kududi peaale paarkimise sünimudses Vaanemaaii
nõudieii ei aakesepeeerieaa, kudnaa osaa aanimeii on kudseudeaaeudis
11.2 Kaasudeaajaa on eeaailik, ee võimaaluds kaasudeaaiaa Audelo Teenudse (naagud aaludseaaiaa jaa lõpeeaaiaa
paarkimise maakseii) vaajaab Ineernet, võimaaludse saaaaiaa SMSi, mobiili eeaavieudsi (pudsh
notifaatons) jaa saaaaiaa GPS aasudkoheaa, mis eeliaab mobiileelefoni eööeaamise, (mobiil)siiee
jaa eeisi kolmaaniaaii eeenudseiis Audelo ei saaaa vaaseudeaaiaa kaahjudie eese, mille põhjudseaas
ebaapiisaav või pududiudv mobiilsiie või mingi kolmaaniaa osaapoole eeenuds, näieeks saaaaiaa
(õigeaaegsele) SMSi, mobiilieeaavieudsi (pudsh notifaaton) jnes See sisaaliaab kaa Kõrgemaae
Jõudiud, mis on kirjeliaaeudi peaaeükis 12s
11.3 Audelo eeenudse kaasudeaaies vaaseudeaab Kaasudeaajaa Paarkimisoperaaaaeori paarklaa märgiseudse jaa
liikludseeskirjaa eäiemise eeses Mobiileelefoni või eeisee Seaaimeee kaasudeaamine sõiiud aajaal
on regudleerieudi liikludseeskirjaas jaa Kaasudeaajaa vaaseudeaab nenie eäiemise eeses
12 Kõrnem Jõud (Force Majeure)
12.1 Kohudseudsee miteeäiemine ei ole Audelo Teenudse rikkudmine, kudi selle põhjudseaasii
aasjaaoludi, miiaa ei saaaanudi ete nähaa (Kõrgem Jõudi)s Kõrgeim Jõudi võib ollaa sereik,
küberrünnaak, mobiilsiie häirei, sududrei raahudeudsei Poolee haaliudsaalaas, revoludesioon,
sõiaa, eudlekaahjud, ududs seaaiudsaanilik aake, mis oludlisele kaahjudseaab Teenudse eoimimise või
ükskõik milline mudud sünimuds, mis on sõleudmaaeud Audelo või Paarkimisoperaaaaeori eaaheese jaa
on aakesepeeerieaav kudi Kõrgem Jõudis
13 Lõppsätted
13.1 Käesolevaai tngimudsei judhiniudvaai jaa peaavaai olemaa eõlgeniaaeudi koos vaaseaavaa
Paarkimisoperaaaaeori aasudkohaamaaaa seaaiudseegaas
13.2 Audelo Teenudsei, kaaaasaa aarvaaeudi Audelo äpp, kaaaariii jaa koiudlehe on kaaieseudi kudi
ineellekeudaaaalne vaaraas Audelo aannaab käesolevaagaa Kaasudeaajaale miteekskludsiivse jaa mite
eiaasi aaneaavaa õigudse kaasudeaaiaa Teenudse kogud kaasudeaamise aajaa jooksudls
13.3 Audelo Teenudse aareniaaeaakse piievaale eiaasis Audelol on õiguds eudlevikuds osaasii
Teenudseii lõpeeaaiaa või mududeaa, aanies sellese eelnevaale eeaaiaas
13.4 Kudi mõni käesolevaaee tngimudsee pudnke osudeudb või mududeudb mite kehtvaaks, ei
mududiaa see kudiiaagi eeisee käesolevaa Audelo kaasudeaamise, privaaaaesudse jaa aanimekaaiese
tngimudsee pudnkees
13.5 Audelol on õiguds mududeaa käesolevaaii Audelo kaasudeaamise, privaaaaesudse jaa aanimekaaiese
tngimudsis Mududiaaeudseese eeaavieaaeaakse Audelo koiudlehel jaa mududiaaeudsei jõudseudvaai 1 (üks)
kudud peaale aavaalikudseaamises Kudi kaasudeaajaa nenie mududiaaeudseegaa ei nõudseud, on Kaasudeaajaal
õiguds kaasudeaamine lõpeeaaiaa ilmaa põhjudse väljaa eoomaaeaa (vaaseaav lõpeeaamise õiguds)s
Kudi sudl on eäieniaavaaii küsimudsi või kommeneaaaare, aannaa judlgele märkud:
Etevõte nimi: Audelo OÜ
Postaaaairess: Saaeveski 3-29, Taallinn 11214, Eest
Telefon: +372 5072514
E-maail: aaudelo@aaudelosfom

