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§ 1 PREAMBUL 
 
Mainston International OÜ (edaspidi ettevõte), mille registrijärgne asukoht ja peamine tegevuskoht on 
aadressil Tallinn Metro Plaza, Viru väljak 2, Tallinn 10111, Eesti, on professionaalne krüptoraha teenuse 
pakkuja, teenuse tokeni „STON“ professionaalne pakkuja ja krüptorahaga seotud dünaamilise steikimise ja 
dünaamilise kasvu jagamise teenuste professionaalne pakkuja / vahendaja, kes pakub nimetatud teenuseid 
kogenud kliendile. 
 
Peamised teenused:  
 

• KYC (4. määramistasand) teenuse pakkuja 
• BTC/USDT/STON rahakoti haldaja teenuse pakkuja 
• STON rajatiste teenuse pakkuja, 
• Krüptovaluuta API teenuse pakkuja, 
• Dünaamilise steikimine ja dünaamilise kasvu jagamise teenused, 
• Makseteenused 

 
et pakkuda muude teenuste kõrval virtuaalse valuutavahetuse ja virtuaalse valuuta rahakotiteenuseid,   
nagu järgmised:  
rahakotihaldaja USDT-s 
rahakotihaldaja USDC-s 
rahakotihaldaja  STON-s (ERC-20) 
rahakotihaldaja BTC-s 
rahakotihaldaja ETH-s 
 
Kuvada kogu rahakoti saldot ja tehingute ajalugu terviklikus ülevaates. 
 
Tervikülevaate pakutavatest teenustest leiab sellega seotud Mainston Internationali OÜ keskkontorist 
https://access.mainston.com/login  teenuste/toodete jaotisest. Siit leiate ka prospektid,  kui need on 
ettevõtte pakutavate toodete jaoks nõutavad. Registreeritud kliendile müügiks pakutavate toodete 
prospektid on kliendikaitse oluline osa. Teadlike otsuste tegemiseks esitab ettevõte selles jaotises 
usaldusväärset teavet väljaandja ja toote kohta. 

 
Aeg-ajalt muudetud tingimused, sealhulgas kõik selle lisad, on sõlmitud teie, kliendi ja ettevõtte vahel, ja need 
võib ettevõte aeg-ajalt oma äranägemise järgi läbi vaadata ja muuta. Tingimused reguleerivad ettevõtte ja 
tema klientide vaheliste suhete kõiki aspekte ja need on kättesaadavad MAINSTON INTERNATIONAL OÜ 
veebilehel https://www.mainston.com. 
 
Need on terviklikud tingimused, mis kehtivad selle veebilehe/rakenduste kasutamise ja mis tahes selle 
veebilehe/rakendusega seotud teenusepakkuja kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, meie teenusepakkuja 
tegevuste, dünaamilise steikimise ja dünaamilise kasvu jagamise tegevuste kohta.  
 
Teenuste kasutamise kohta kehtivad käesolevad tingimused. Kui teil on tingimuste suhtes vastuväiteid, siis 
ärge meie teenuseid kasutage.  Teie juurdepääs teenustele ja nende kasutamine tähendab, et nõustute antud 
tingimustega ja mis tahes muude juriidiliste teadete ja avaldustega, mis on sellel veebilehel lisaks toodud. 
Antud teenuste kasutamist reguleerib see tingimuste versioon, mis kehtib sellel kuupäeval, kui te teenust 
kasutate.  Teie vastutate selle lehe perioodilise kontrollimise eest meie veebilehel/rakendustes, et vaadata 
läbi tingimuste kehtiv versioon.  
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§ 2 REGISTREERIMINE   
 
a) Te mõistate, et kohaldatavad seadused võivad nõuda teabe hankimist, kontrollimist ja salvestamist, 
tuvastamaks iga isikut, kes soovib meie teenuseid kasutada. Nende nõuete ja tingimustega nõustudes 
nõustute ettevõtte kinnitamise poliitikaga. Lisaks mõistate, et ettevõte teeb jõupingutusi pettuste vältimiseks 
ja teie identiteedi kinnitamiseks. Vastavalt sellele ja meie regulatiivse kohustuse täitmiseks peate 
registreerimisprotsessi käigus või igal ajahetkel pärast seda esitama isikut tuvastava teabe ja täiendava 
dokumentatsiooni, mida ettevõte selleks otstarbeks nõuab.  
 
b) Kui te ei kinnita oma kontot 45 päeva jooksul, on meil õigus teiega suhted katkestama ja tagastama teie 
kontolt saadaoleva saldo.  
 
c) Sellise teabe ja/või dokumentide esitamisega kinnitate, et kogu esitatud teave ja dokumentatsioon on 
tõene, täpne ja täielik. 
 
d) Te ei esine ühegi teise isiku ega üksusena, ei esita valesid sidemeid teise isiku, üksuse või ühendusega ega 
varja muul viisil oma identiteeti ettevõtte eest. 
 
e) Äriüksusena registreerimisel kinnitate, et teil on õigus siduda see üksus käesolevate tingimustega. 
 
f) Registreerimisel tuleb esitada kehtiv identifitseerimisnumber. See number peaks olema kas valitsuse poolt 
väljastatud isikut tõendava dokumendi number, nagu passi number või maksukohustuslasena registreerimise 
number, kui seda taotletakse ettevõttena.  
 
g) Kui lepingu taotleja on ettevõte, seltsing või muu juriidiline isik, peavad kõik ettevõtte taotleja aktsionärid, 
kõik seltsingu partnerid või kõik juriidilise isiku taotleja omanikud nõustuma lepingu taotlusega, ettevõtte 
taotleja iga osaniku, seltsingu taotleja iga partneri nimede loeteluga või iga omanikuga, kui lepingutaotlusele 
peab olema lisatud teine juriidiline isik.  
 
h) Isik või äriüksus ei tohi registreerida fiktiivset või oletatavat nime. 
 
i) Kuni olete oma Mainstoni konto kinnitanud, võidakse ettevõtte äranägemisel teha teatud toiminguid ja teie 
kontole võidakse kehtestada teatud piirangud.  
 
j) Ettevõte jätab endale õiguse keelduda lepingu sõlmimisest mis tahes põhjusel ja oma äranägemisel esimese 
14 päeva jooksul pärast rakendamist.  
 
 
§ 3 AVATUD RIIGID / PIIRANGUD ÜLDISELT 
 
Järgmistes riikides elavaid kliente ei aktsepteerita:  
 
a) Afganistan, Bosnia ja Hertsegoviina, Guyana, Iraak, Lao, Põhja-Makedoonia, Süüria, Uganda, Vanuatu, 
Jeemen, Etioopia, Sri Lanka, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, Pakistan, Iraan, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, 
Ghana, Kambodža, Island, Mongoolia, Panama, Ameerika Ühendriigid 
 
b) Mis tahes muust riigist, kus leping (taotlused) rikuksid kohaldatavaid ja asjakohaseid siseriiklikke, 
rahvusvahelisi seadusi, direktiive ja/või muid kohaldatavaid määrusi. 
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c) Finantsmäärused ja lepingutingimused on kogu maailmas erinevad; eriti meie pakutavate teenuste 
valdkonnas. Seetõttu on lõppkokkuvõttes kliendi kohustus enne ettevõtte teenuste kasutamist veenduda, et 
kõik klientide kohalikus elukohas kehtivad kohalikud määrused, direktiivid, piirangud ja seadused on täidetud. 
See kehtib eriti ettevõtte pakutavate krüptoteenustega seotud investeerimise teenuste kasutamise kohta.  
 
d) Kui teil on nende tingimuste suhtes vastuväiteid, siis ärge meie ettevõtte teenuseid kasutage. 
 
 
§ 4 LEPINGU TÄITMISE VÕIME/ÜLDRISK 
 
a) Meie teenuseid saavad kasutada ainult üksikisikud, kellel on lubatud sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid. 
Seega, kui teil on mingil põhjusel põhjus, miks te ei saaks ettevõttega mingil põhjusel õiguslikult siduvat 
lepingut sõlmida, pole teil lubatud meie teenuseid kasutada. Selliste põhjuste hulka võivad kuulud, kuid ei ole 
nendega piiratud, isikud, kes pole vastavas jurisdiktsioonis veel jõudnud seadusega kehtestatud nõusoleku 
andmiseks nõutud vanuseni.   
 
b) Mõistate, et te kasutate kõiki meie teenuseid omal vastutusel. 
 
c) Spetsiifiline, lisarisk krüptovaluutaga seotud investeeringute osas: Need on keerulised tooted ja ei sobi 
kõigile investoritele. Sellistesse tootekategooriatesse investeerides ei tohiks te kasutada raha, mille kaotamist 
te ei saa endale lubada, kuigi te ei saa kaotada rohkem kui oma konto omakapital. Meie sisepoliitika tõttu 
pakume teenuseid ainult klientidele, kellel on piisav kogemus, teadmised ja arusaam 
krüptovaluutast/krüptovahetusega seotud investeerimistoodetest, kes mõistavad täielikult potentsiaalselt 
seotud riske. 
 
Krüptotootega seotud toodetesse investeerimist peaksite kaaluma või neid kasutama ainult siis, kui 
 
aa) omate laialdast kogemust kõikuvatel turgudel kauplemises; 
 
bb) saate täielikult aru, kuidas sellised lepingud toimivad; 
 
cc) suudatee hõlmata kõiki sellega seotud riske ja kulusid;  
 
dd) olete teadlikud, et krüptosse investeerimine tekitab suuremaid riske, sealhulgas vahetuskursi riski; mis 
tahes krüptovaluuta vahetuskursi väärtus FIAT-i valuutade suhtes võib halvimal juhul langeda null. 
 
Teie kui klient peate lugema ja mõistma üldist riskide avaldamise avaldust, mis on samuti osa käesolevatest 
tingimustest.    
 
d) Seetõttu pakume oma teenuste kasutamist ainult lepingupartneritele, kes suudavad tegelikult kanda 
investeeritud raha võimalikku kaotust ja kes mõistavad õigesti sellistele toodetele ja teenustele omaseid riske. 
 
Kordamiseks: kui teil on mingigi põhjus, miks te ei saaks ettevõttega õiguslikult siduvat lepingut sõlmida - 
kaasa arvatud näited, mis on ülalpool toodud peatükis -, pole teil lubatud meie teenuseid kasutada. 
 
e) Kahjurisk, mis tuleneb kolmandate isikute poolt üldkontode kasutamisest, st finants- või krediidiasutustes:  
Risk võib sisaldada muid liiki riske, sealhulgas juriidiline, likvideerimise, allahindluse ja kolmanda isiku risk jne. 
Maksejõuetuse või mõne muu analoogse menetluse korral seoses selle kolmanda isikuga võib ettevõttel olla 
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kliendi nimel ainult tagatiseta nõue kolmanda isiku vastu, ja klienti ähvardab risk, et ettevõtte poolt 
kolmandalt isikult saadud rahast ei piisa kliendi nõuete rahuldamiseks vastava konto nõuete suhtes. Ettevõte 
ei võta vastutust võimalike kahjude eest. 
 
 
§ 5 KRÜPTORAHA TURGUDE / INVESTEERINGUTE SPETSIIFILINE RISK  
 
Krüptoraha turud on detsentraliseeritud ja reguleerimata ning seetõttu mõjutab hinnakujundust ainult 
nõudlus ja pakkumine. Selle tulemusel on krüptorahade hinnad lühikeste ajaperioodide jooksul väga 
kõikuvad. Erinevalt näiteks müntidest pole Bitcoinidel ja teistel krüptovaluutadel ühtegi kasutusväärtust, mis 
oleks lahutatud selle vahetusväärtusest. Niinimetatud stabiilsetel rahal nagu Tether / USDT või USDC on 
sularahas vaid väike osa nende hoiustest. Seetõttu tuleb investeeringud krüptovaluutadesse liigitada 
äärmiselt kõrge riskiga varade kategooriasse. Krüptoraha likviidsuse saavutamiseks loodab ettevõte lõpuks 
reguleerimata likviidsuse pakkujatele. 
 
Üldine riskihoiatus. Ärge investeerige rahalisi vahendeid, mida te ei saa endale lubada, mis tahes tüüpi 
krüptovaluutatoo(de)tesse või krüptorahade investeeringutesse! 
  
 
§ 6 KEEL  
 
Nõustudes käesolevate nõuete ja tingimustega mis tahes keeles, kinnitate ja nõustute, et ettevõtte ametlik 
keel on inglise keel. Mis tahes vastuolude või vastuolude korral mis tahes ingliskeelse ja mõnes teises keeles 
toimuva suhtluse vahel on ülimuslik ainult ingliskeelne suhtlus ja tähendus. 
 
 
§ 7 PIIRATUD LITSENTS 
 
Ettevõte annab käesolevaga teile isikliku litsentsi, mida ei saa üle anda, mis pole ainuõiguslik ja mis on 
tühistatav meie teenuste kasutamiseks - sealhulgas meie veebilehe ja sellega seotud allalaaditava tarkvara 
kasutamiseks.  
 
 
§ 8 TASUD JA KULUD 
 
a) Ettevõte võib tulevikus küsida meie teenuste osutamise eest tasusid ja nõuda muude kulude katmist, mis 
kuvatakse meie veebilehel jaotises „Teenustasud“. 
 
b) Ettevõte võib tulevikus vajaduse korral võtta ka tasusid, et maksta kolmandatele isikutele, kes aitavad 
algatada või säilitada äriteenuseid seoses teile teenuste osutamisega, nagu on kirjeldatud eespool §-s 1. 
 
c) Kui teie e-rahakoti konto muutub passiivseks kontoks (st te pole kontole sisse loginud ja/või raha 
deponeerinud 365 päeva jooksul), võidakse nõuda tegevusetuse eest tasu, mis tuleneb teie konto 
kättesaadavuse säilitamisest ja kuludest, mille aluseks on teie suhtes kehtivad ettevõttega seotud 
regulatiivsed ja vastavusnõuded, olenemata teie tegelikust kasutamisest. 
 
d) Kõik tulevased või uued nõuded/tasud/kulud näidatakse ära vähemalt 30-päevase etteteatamisega 
veebilehe jaotises „Teenusekulud“. 
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e) Kõikidele meie klientidele või potentsiaalsetele klientidele eeliseid pakkuvatele kampaaniatele, mida me 
käesolevalt või tulevikus pakume, kehtivad konkreetsed kampaaniatingimused, millest lähtuvalt tuleb neid 
eeliseid kasutada. Me jätame endale õiguse kõiki kampaaniaid igal ajal muuta ja/või tühistada.  Teatud 
kampaaniad ei pruugi olla saadaval teatud riikides, mille määrab ettevõte oma äranägemise järgi.   
 
f) Mõistate, et kõik ettevõttele võlgnetavad summad arvatakse teie e-rahakoti rahakapitalist maha, nagu teie 
kontol kuvatakse. 
 
 
§ 9 MAKSED JA VÄLJAMAKSED 
 
a) Võite raha igal ajal oma e-rahakotti kanda.  Ettevõte aktsepteerib ainult makseviise, mis tuvastavad saatja.  
Kui ettevõte ei ole teisiti heaks kiitnud, ei saa vastu võtta kolmandate isikute ega anonüümseid makseid.  Kui 
Mainston ei suuda raha saatjat tuvastada, jätab ta endale õiguse raha tagasi lükata ja maksjale tagasi maksta, 
millest on maha arvatud ülekandetasud või muud tasud. 
 
Klient kinnitab, et kogu raha, mille klient on ettevõttega e-rahakotti / kontole saatnud, ei tulene mingil viisil 
narkokaubandusest, röövimisest, terroriaktidest ega muust kuritegelikust tegevusest, mis on ebaseaduslik või 
mida võidakse pidada mis tahes asjaomase asutuse poolt ebaseaduslik. 
 
b) Mis puutub rahapesu tõkestamise eeskirjadesse (rahapesu tõkestamine), siis võidakse teilt kõigi 
tehingutega seoses nõuda lisadokumentide esitamist. 
 
c) Meie rahapesu tõkestamise eeskirjade protseduuride kohaselt tehakse kõik võimalikud väljamaksed 
kehtiva lepingulise kohustuse raames samale kliendile, kes algselt ettevõttes raha hoiustas, mis tahes 
makseviisi kaudu, mida kasutati e-rahakoti algse rahastamise ajal, nn algset makseviisi kasutades.  
 
 
§ 10 LEPING / ELEKTROONILINE ALLKIRI 
 
Tunnistate ja nõustute, et kui klõpsate nupul „Nõustun” või muul sarnasel nupul või lingil, näitate nõusolekut 
eelnevate dokumentide, teenuste / investeerimisteenuste kasutamisega ja sõlmite õiguslikult siduva lepingu. 
Nõustute käesolevaga elektroonilise sidevahendi kasutamisega lepingute sõlmimiseks, tellimuste ja muude 
dokumentide esitamiseks ning meie veebilehtede ja platvormide kaudu algatatud või lõpule viidud tehingute 
teadete, poliitikate ja dokumentide elektrooniliseks edastamiseks.  
 
Lisaks loobute käesolevaga mis tahes jurisdiktsiooni seaduste või määruste kohastest õigustest või nõuetest, 
mis nõuavad kehtiva kohustusliku seadusega lubatud ulatuses originaalset (mitteelektroonilist) allkirja või 
mitteelektrooniliste dokumentide edastamist või säilitamist. 
 
 
§ 11 LEPINGUTE TÜHISTAMINE 
 
Jätame endale õiguse lepingud ja teie konto ning registreerimine tühistada järgmistel juhtudel.  
 
Kui ettevõte otsustab mingil põhjusel loobuda teenuste osutamisest, teatades sellest ühe kuu (1) ette (teate 
võib edastada elektroonilise posti teel).  
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Kui ettevõttel on kindlaid tõendeid selle kohta, et olete rikkunud mõnda käesolevatest tingimustest, toimub 
tühistamine kohe ilma täiendava teateta. 
 
Klient võib mis tahes lepingu ja konto igal ajal lõpetada, saates ettevõttele e-kirja, mis jõustub 7 tööpäeva 
jooksul pärast meili jõudmist meie serveritesse. Kui kehtivad tähtajalised lepingud, on tühistamine võimalik 
alles pärast kliendiga kokkulepitud tähtaja lõppu. 
 
Kui lepingud ja/või konto tühistatakse mingil põhjusel kliendi väidetava üleastumise tõttu, jätab ettevõte 
endale õiguse kontol olevad rahalised vahendid kinni pidada, kuni asi on lahendatud.  
 
 
§ 12 TEENUSEPARTNERID 
 
a) Jätame endale õiguse kasutada meie sidusettevõtete e-rahakotte ja maksetöötluskontosid ning 
teenusepartnereid teie sissemaksete ja väljamaksete töötlemiseks meie nimel. Teie rahalisi vahendeid 
võidakse meie nimel koondada teiste klientide vahenditega omnibus-alamkontol ja kanda meile üle 
intervallidega, mille määrame meie oma äranägemise järgi.    
 
b) Ettevõte eraldab e-rahakottides olevad kliendirahad eraldatud kontodel või ettevõtte teise volitatud 
teenusepartneriga eraldatud kontodel vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele. 
 
c) Jätame endale õiguse kasutada hoolikalt valitud teenusepartnereid meie nimel teie investeeringute ja /või 
dünaamilise steikimise ja dünaamilise kasvu jagamise teenuste töötlemiseks ja haldamiseks . 
 
d) Enne kolmandatest isikutest teenusepartnerite kasutamist nõuab ettevõte potentsiaalse partneri 
regulaarset hoolsust, sealhulgas näiteks taustaandmete kogumist, spetsiifiliste teadmiste ja turu maine 
ülevaatamist; finantsaruannete ülevaatamist.  Krediidireitingute ja muudatuste kontrollimine on samuti osa 
ettevõtte seirest, et veenduda teenusepartnerite usaldusväärsuses.  
 
e) Ettevõte ei vastuta siiski ühegi teenusepartneri/panga ega muu kliendi raha hoidva kolmanda isiku 
maksevõime, tegude ega tegevusetuse eest. 
 
f) Kõigi nende tingimuste alusel tehtud või teostatud tehingute suhtes kehtivad kõik börside, turgude ja 
muude teenusepartnerite kehtivad seadused ja määrused, mille Mainston võib oma teenuste osutamiseks 
valida.  
 
g) Loendist leiate kõik tegelikud teenusepartnerid koos linkidega nende veebilehtedele, mis sisaldavad nende 
vastavaid tingimusi ja eeskirju, mis kehtivad lisaks meie ettevõtte veebilehe jaotises „Teenusepartnerid” 
toodud andmetele.  
 
 
§ 13 INTELLEKTUAALNE OMAND  
  
Kogu ettevõtte intellektuaalomandi vara („IP“), sealhulgas (kuid mitte ainult) autoriõigused, kaubamärgid, 
teenusemärgid, ärinimed, tarkvarakood, ikoonid ja logod, on meie ainus ja ainuõiguslik intellektuaalomand 
ning neid kõiki kaitsevad kohalikud ja rahvusvahelised intellektuaalomandi seadused ja lepingud. Teil ei ole 
lubatud kasutada ühtegi IP-d ja/või sisu ühelgi eesmärgil ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta. 
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§ 14 VÕIMALIK MAKSUSTAMINE 
 
Tunnustate ja mõistate, et ettevõte ei kogu ühelegi valitsusasutusele mingil kujul ega viisil makse, ning lisaks 
mõistate, et teie enda kohustus on arvutada ja maksta kõik teie elukohariigis kehtivad maksud, mis võivad 
meie teenuste kasutamisest tuleneda. 
 
 
§ 15 PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED / EL-i GDPR 
 
a) Ettevõte kogub, töötleb ja kasutab isikuandmeid osana ärisuhetest oma klientidega. Seda tehakse ainult 
kliendiga ärisuhete loomise eesmärgil. Eelkõige kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR). 
Käesolevaga volitab klient ettevõtet selgesõnaliselt seda teavet salvestama, töötlema ja kasutama ning 
edastama kolmandatele isikutele (nagu eespool mainitud, ainult kliendiga ärisuhete loomiseks).  
 
Ettevõte on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Need privaatsuspõhimõtted selgitavad meie veebilehe, 
ühendatud teenusepartnerite ja klienditeeninduse kaudu kogutud teabe kasutamist. Nagu sätestatud nendes 
privaatsuspõhimõtetes, tähendab termin „isiklik teave” mis tahes teavet, mida võib kasutada üksikisiku või 
ettevõtte tuvastamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, ees- ja perekonnanimi, kodu või muu füüsiline aadress, 
e-posti aadress, telefoninumber või muud kontaktandmed.  
 
b) Kui külastate ettevõtte veebilehte, edastab teie Internetibrauser meie veebiserverile järgmised andmed: 
veebilehe külastuse kuupäev ja kellaaeg, saatja IP-aadress, taotletud ressurss, http-meetod ja kliendi seadme 
identifikaator. Siiski salvestab meie veebiserver need andmed muudest andmetest eraldi; seega pole meil 
võimalik neid andmeid konkreetse isikuga seostada. Pärast anonüümset analüüsi statistilistel eesmärkidel 
kustutatakse need andmed kohe ära. (To be checked by Stanislav)  
 
c) Ettevõte kasutab küpsiseid, et oleks võimalik klientide taotlusi ja nõudeid kategoriseerida. Küpsiste abil 
saab ettevõte mõõta veebilehe külastuste sagedust ja üldist navigeerimist. Küpsised on väikesed tekstifailid, 
mis salvestatakse teie arvutisüsteemi. Pange tähele, et osa neist küpsistest kantakse meie serverist üle teie 
arvutisüsteemi - need on tavaliselt nn seansiküpsised. Seansiküpsiseid iseloomustab asjaolu, et need 
kustutatakse brauseriseansi lõpus automaatselt teie kõvakettalt. Muud küpsised jäävad arvutisse, 
võimaldades ettevõttel teie järgmise külastuse ajal teie arvuti ära tunda. Muidugi võite küpsised igal ajal tagasi 
lükata, sõltuvalt teie brauseri seadetest. Pange tähele, et küpsiste blokeerimise korral ei pruugi selle veebilehe 
konkreetsed funktsioonid lõpuks toimida ega töötada piirangutega.  
 
d) Ettevõte kasutab Google Analyticsit, et oleks võimalik kategoriseerida kliendi taotlusi ja nõudeid. Google 
Analytics rakendab nn küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida 
teiepoolset veebilehe kasutamist. Selle veebilehe külastamisele viitavate küpsiste abil loodud teave 
(sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse USA-s asuvasse Google'i serverisse ja salvestatakse seal. Google 
kasutab seda teavet teie veebilehe kasutamise analüüsimiseks, veebilehe operaatoritele veebilehe tegevuste 
kohta aruannete koostamiseks ning veebilehe ja Interneti kasutamisega seotud lisateenuste pakkumiseks. 
Lisaks võib Google lõpuks selle teabe kolmandatele isikutele edastada, kui seadus seda nõuab või kui 
kolmandad isikud töötlevad neid andmeid Google'i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi kunagi teiste 
Google'i andmetega. Võite küpsiste installimisest keelduda, valides oma brauseri tarkvaras sobivad sätted; 
pange siiski tähele, et seda tehes ei pruugi te saada lõpuks kõiki selle veebilehe funktsioone täielikult 
kasutada. Selle veebilehe kasutamisel nõustute, et Google'i poolt teie isiku kohta kogutud andmeid võidakse 
töödelda ülalkirjeldatud viisil ja eesmärgil. 
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e) Ettevõte kogub isikuandmeid ja kasutusstatistikat, et säilitada kvaliteetset kliendikogemust ja pakkuda 
parimat klienditeenindust. Teatud teavet palume otse kliendi registreerimisel. Muud andmed kogutakse 
kaudselt veebilehe liiklusest, teie arvuti riistvarast ja Interneti-ühendusest. Ettevõte ei avalda teie 
isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie loata. Ettevõte võib avalikustada teie isikuandmeid, kui seda 
nõuab seadus või heas usus, et selline tegevus on vajalik seaduse redaktsioonide järgimiseks või sellel 
veebilehel toodud kohtuprotsessi järgimiseks. 
 
f) Ettevõte kogub isikuandmeid kogu maailmas ja kasutab neid rangelt kooskõlas kehtivate seadustega. 
Ettevõte kasutab teie isikuandmeid teie selgesõnalise loaga teiega ärisuhete toetamiseks ja 
edasiarendamiseks.  
 
g) Ettevõte edastab isikuandmeid vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele ja teie loal kolmandatest isikutest 
ettevõtetele ainult juhul, kui need ettevõtted kohustuvad täitma meie lepingulisi kohustusi teie ees ja järgima 
meie andmekaitsepoliitikat.  
 
h) Ettevõttega saate igal ajal ühendust võtta, kui teil on meie andmekaitsepoliitikaga seoses küsimusi või 
ettepanekuid, kasutades aadressi support@mainston.support. 
 
i)  EL-i GDPR:   1) Vastutav töötleja EL-i andmekaitseseaduse tähenduses on:   
  MAINSTON International O.Ü. 

Tallinn Metro Plaza, Viru väljak 2, 
Tallinn 10111 
Eesti 
support@mainston.support 
 
2) Meie andmekaitseametnik EL-is on: 
Hr Ain Kabal 

  Saate temaga otse kontakteeruda aadressil E-post : compliance@mainston.com  
 
j) Isikuandmeid kasutatakse põhitegevuse eesmärgi raames §-s 1 kirjeldatud teenuste pakkumiseks 
lepingulise kohustuse täitmiseks.   
 
k) Kliendiandmete edastamisel, vastuvõtmisel ja säilitamisel järgib ettevõte kehtivaid seadusi ja valdkonna 
standardeid. Juurdepääs teie isikuandmetele on piiratud nende töötajatega, kes vajavad teavet, et pakkuda 
teile oma igapäevase tegevuse raames tooteid või teenuseid.  
 
I) Kliendi poolt registreerimisprotsessi käigus edastatud isikuandmeid kasutatakse ainult ettevõttesisestel 
eesmärkidel; sealhulgas kolmandate isikute poolt, kes on teie teenusetaotluste täitmiseks mõistlikult 
vajalikud, näiteks kolmandate isikute täitmisteenuse partnerid, klienditugi, arveldus- ja 
krediidikontrolliteenused jms; samuti maksu- ja muude kohaldatavate seaduste täitmiseks; nagu käesolev 
leping selgesõnaliselt lubab või kui on muul moel teie poolt volitatud. 
 
m) Käesolevad privaatsuspõhimõtted on kättesaadav ja need saab laadida alla ka ettevõtte veebilehelt. 
 
 
§ 16 VIIVITUSED / VÄÄRAMATU JÕUD 
 
Ettevõte ei vastuta viivituste ja rikkumiste eest oma kohustuste täitmisel, kui täitmine muudetakse äriliselt 
teostamatuks asjaolude tõttu, mis ei ole tema mõistliku kontrolli all. See hõlmab piiranguteta streike, 
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tööprobleeme, rahutusi, sõdu, tulekahjusid, surma, kolmandate isikute tarneallikate kärpimist, valitsuse 
määrusi või muid vääramatuid jõude või ettenägematuid asjaolusid. 
 
 
§ 17 KEELATUD KASUTAMINE 
 
MAINSTON INTERNATIONAL OÜ veebilehe www.mainston.com liigne kasutamise rikkumine liiklusrobotite, 
rämpsposti loendi või muu sarnase tegevuse kaudu on rangelt keelatud. Nende põhimõtete rikkumise 
tagajärjeks võib olla nõudeid rikkuva kliendi peatamine või lepingu lõpetada - lisaks sellele, et sellelt isikult 
taotletakse kahju hüvitamist. 
 
 
§ 18 SÄTETE KEHTIVUS 
 
Kui mis tahes kohaldatava ja siduva seaduse või mis tahes kohaldatava jurisdiktsiooni reegli kohaselt loetakse 
mis tahes tingimuste säte kehtetuks või jõustamatuks, on ettevõttel õigus muuta kehtetut või jõustamatut 
sätet või selle osa nõutavas ulatuses, et see oleks kehtiv ja täidetav ning klient oleks selliste muudatustega 
seotud. Muudatus jõustub ainult selles jurisdiktsioonis, kus see on vajalik. Kui mõnda neist sätetest ei saa 
mingil põhjusel rakendada, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. 
 
 
§ 19 JUHTIV ÕIGUS 
 
Kohaldatakse Eesti seadusi, välja arvatud ÜRO kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsiooni. Selle riigi 
kohustuslikud eeskirjad, kus on kliendi alaline elukoht, ei muutu. 
 
Ettevõtte äri- või teenustehingutest tulenevate teenuste ja toodete täitmise koht on Eesti, kuivõrd klient on 
kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erifond. 
 
Kui klient on kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erifond, on vaidluste lahendamise 
otsene koht Tallinn vaidluste korral, mis tulenevad otseselt või kaudselt kliendiga sõlmitud lepingulistest 
suhetest või käesolevatest üldtingimustest. 
 
 
Mainston International OÜ Ltd. 
Tallinn Metro Plaza, Viru väljak 2, 
Tallinn 10111 
Eesti 
 
20. juuli 2021 
 


