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1. Kasutatavad mõisted  

Teenus – Aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldav integreeritav aadressiotsingu kasutajaliides (In-

ADS), sh In-ADS-i integreeritav komponent ja gazetteer-teenus. 

Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab teenust. 

Haldaja – In-ADS-i omanik, Maa-amet. 

 

2. Üldsätted 

2.1 Teenuse kasutamine peab toimuma kooskõlas kasutustingimuste, kehtiva hea tava ja Eesti 

Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Teenuse kasutamiseks loetakse päringute tegemist 

töökeskkonnas (http://inaadress.maaamet.ee/) ja testkeskkonnas 

(http://inadstest.maaamet.ee/): 

2.1.1 In-ADS kasutajaliidese kaudu;  

2.1.2 In-ADSi integreeritava komponendi kaudu; 

2.1.3 otsepöördumisi In-ADS gazetteeri poole. 

2.2 Teenuse kasutamine on tasuta. 

2.3 Teenuse kasutamine on lubatud automatiseeritud skriptide, programmide ja tööriistadega 

järgides järgmisi tingimusi: 

2.3.1 Teenuse kaudu tohib teha ühe kasutaja poolt (ühelt IP-aadressilt) maksimaalselt 5000 

päringut 10 minuti jooksul. 

2.3.2 Väljaspool Eestit asuvatelt IP-aadressidelt võib teha maksimaalselt 2500 päringut 10 

minuti jooksul. 

2.3.3 Kui on vajadus teha enam päringuid, siis tuleb sellest haldajat teavitada (aadressil 

ads.abi@maaamet.ee) koos põhjuse ning IP-aadressiga, millelt on vaja eelpool mainitust 

rohkem päringuid teha. 

2.3.4 Punktides 2.3.1 ja 2.3.2 piirangutest enam tohib päringuid teha, kui kasutajal on 

olemas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis leping haldajalt. 

2.4 Teenuse kasutamisel on keelatud tegevused, mis häirivad või takistavad teenuste osutamist 

haldaja klientidele, sh peab kasutaja hoiduma arvutivõrgu ja serverite ülekoormamisest. 

2.5 In-ADS-is isikuandmeid ei töödelda.  

2.6 In-ADS uudiste ja uuendustega kursis olemiseks saavad kasutajad liituda In-ADS teavituse 

meililistiga. 

 

3. Andmete taaskasutamine 

3.1 Teenuse kaudu kättesaadavad ja kasutatavad andmed on avaandmed, olles seega kasutajale 

kasutamiseks tasuta, kasutaja valitud kõlbelisel eesmärgil, kooskõlas seaduste ja heade 

tavadega. 
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4. Autoriõigused 

4.1 Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi 

tegija õigused) teenusele ning selle koosseisus olevatele materjalidele, mille autoriõigus ei 

kuulu kolmandale isikule. 

4.2 Teenuse üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna haldaja ühelegi isikule autoriõigusi 

teenusele või selles avaldatud materjalidele. 

4.3 Teenuse kaudu kättesaadavaid materjale võib autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse 

piires (kasumit mittetaotleval eesmärgil) reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda, 

kohandada, üldsusele näidata, edastada või kättesaadavaks teha. Teenuse, selle struktuuri, 

tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine on keelatud. 

4.4 Teenusele ja haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke (sh süvalinke alamlehekülgedele) 

tingimusel, et need ei anna teenuse ega haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat 

informatsiooni ega edasta teenust moonutatult. 

 

5. Kasutaja õigused ja kohustused 

5.1 Kasutajal on õigus kasutada teenust kooskõlas teenuse kasutustingimustega. 

5.2 Kasutajal on kohustus järgida teenuse kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse 

omandi kaitset reguleerivaid õigusakte ning head tava. 

 

6. Haldaja õigused ja kohustused 

6.1 Haldajal on õigus piirata kasutaja juurdepääsu teenusele, kui kasutaja rikub käesolevaid 

kasutustingimusi, kui haldajal tekib põhjendatud kahtlus kasutustingimuste rikkumisest või kui 

esineb reaalne või potentsiaalne oht teenuse turvalisusele. 

6.2 Haldajal on õigus ajutiselt katkestada kasutaja juurdepääs teenusele, kui see on vajalik 

nimetatu tehniliste muudatuste, uuenduste, hooldetööde eesmärgil või küberründe tõrjeks. 

6.2.1 Haldaja teavitab planeeritud teenuse katkestustest kodulehel ning e-kirjaga In-ADS 

teavituse meililisti liikmeid vähemalt 5 päeva enne katkestuse toimumist. Antud 

meililistiga on kasutajal võimalik liituda Maa-ameti Geoportaali veebilehel. 

6.3 Haldaja monitoorib süsteemi toimimist, selle käigus on õigus säilitada teenuse 

kasutusmonitooringulogi kuni 30 päeva.  Logile ligipääs on lubatud ainult autenditud 

kasutajatele. 

6.4 Haldaja ei vastuta teenuse kasutamisest, kasutamata jätmisest või käesolevate 

Kasutustingimuste alusel teenusele juurdepääsu piiramisest või katkestamisest tekkinud 

kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest. 

6.5 Haldaja ei vastuta teenuse tõrgete eest, mis on põhjustatud haldaja kontrolli alt väljas 

olevatest asjaoludest. 

6.6 Haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi. Muudetud kasutustingimused 

avaldatakse inaadress.maaamet.ee veebilehel ja läbi In-ADS teavituse meililisti ning need 

muutuvad kehtivaks veebilehel avaldamisest alates. Meililistiga mitteliitunud kasutajaid 

eraldi kasutamistingimuste muutmisest ei teavitata.  
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