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Kaubamärgi kasutamise juhis

Käesolevas juhises sätestatakse, millistel tingimustel on kolmandatel isikutel õigus kasutada Registrite
ja Infosüsteemide Keskusele (RIK) kuuluvat kaubamärki e-arveldaja, nimetatu logo, e-arveldaja
raamatupidamistarkvara ekraanipilte ja muid kaubamärgi elemente (edaspidi ühiselt nimetatud
kaubamärk).
Kasutades kaubamärki nõustute kõikide alltoodud tingimustega eranditult.
1. Üldreegel
Kolmandatel isikutel ei ole lubatud kasutada kaubamärki ilma RIKi eelneva kirjaliku loata, välja arvatud
punktis 3 toodud piiratud erandjuhtudel. Kirjalik luba kaubamärgi kasutamiseks tuleb taotleda vastavalt
punktis 2 toodud korrale.
2. Kaubamärgi kasutamise loa taotlemise kord
2.1. Loa taotlemiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri aadressile rik.earveldaja@just.ee.
2.2. Taotluses tuleb märkida, milliseid kaubamärgi elemente (logo, ekraanipilt jne) soovitakse
kasutada ning kirjeldada üksikasjalikult nimetatud elementide kasutamise viis. Kasutusviisi
muutumise korral tuleb esitada täiendav taotlus.
2.3. RIKil on õigus taotlus üle vaadata 30 kalendripäeva jooksul. Loa väljastamisel peab
kaubamärgi kasutus vastama käesolevas juhises toodud nõuetele ning loas sisalduvatele
võimalikele erinõuetele.
2.4. RIKil on õigus kaubamärgi kasutamise luba igal ajal tühistada, mille järel on loa omanik
kohustatud kaubamärgi kasutamise koheselt lõpetama.
2.5. Väljastatud lubade korral jäävad kõik kaubamärgiõigused RIKile.
3. Piiratud erandjuhud
3.1. Ilma kaubamärgi kasutamise loata võib kaubamärki kasutada üksnes käesolevas punktis
sätestatud tingimustel.
3.2. Kaubamärki ei tohi kasutada viisil, mis jätab otseselt või kaudselt mulje, et kaubamärki
kasutav kolmas isik on RIKiga seotud või saanud RIKilt rahalist toetust, nõusoleku või
heakskiidu kaubamärgi kasutamiseks.
3.3. Lubatud on:
3.3.1. kasutada e-arveldaja sõnamärki selleks, et viidata raamatupidamistarkvarale, kuid
keelatud on kasutada logo või kaubamärgi mis tahes muid osi. Näide: Arvete
koostamiseks kasutan e-arveldaja raamatupidamistarkvara.
3.3.2. kasutada e-arveldaja raamatupidamistarkvara ekraanipilte õppematerjalides (nt
koolitusmaterjalid), kui lisaks ülal esitatud nõuetele on täidetud järgmised tingimused:
3.3.2.1. ekraanipilti ei ole muudetud mingil moel, välja arvatud suuruse muutmine;
3.3.2.2. ekraanipilti ei kasutata kolmanda isiku toote kasutajaliideses;
3.3.2.3. ei kasutata ekraanipilti, millel on kujutatud inimest, kelle isikut on võimalik
tuvastada;
3.3.2.4. ei kasutata ekraanipilti, mis sisaldab kolmandatele isikutele kuuluvat sisu.
3.3.3. linkida veebilehele http://www.rik.ee/et/e-arveldaja kolmanda isiku veebilehelt, kui
seda tehakse seaduslikul viisil, mis ei kahjusta RIKi mainet.
3.3.4. kasutada kaubamärki koolitöödes.
3.3.5. viidata kaubamärgile ajakirjades ja perioodikaväljaannetes ning seminari- ja
konverentsikavas tingimusel, et järgitakse käesolevat juhist ning täidetud on järgmised
tingimused:
3.3.5.1. kolmanda isiku nimi ja logo on kõigil ajakirja, perioodikaväljaande, seminari või
konverentsiga seotud materjalidel väljapaistvamal kohal kui kaubamärk;

3.3.5.2. materjalid peavad sisaldama loetavas kirjas järgnevat märkust:
„e-arveldaja on Registrite ja Infosüsteemide Keskusele kuuluv kaubamärk.
[Väljaande nimi] ei ole saanud Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt toetusi
ega volitusi ning ei ole Registrite ja Infosüsteemide Keskusega muul viisil
seotud.“
3.3.5.3. kaubamärki ei kasutata ajakirja, perioodikaväljaande, seminari või konverentsi
nimes.
4. Kaubamärgi nõuetekohane kasutamine
4.1. Kaubamärgi puhul tuleb kasutada õiget kirjapilti. Sõnamärk e-arveldaja tuleb kirjutada väikse
algustähega (ka lause algul). Sõnamärki ei tohi kasutada tegusõna rollis.
4.2. Kasutada sobivat hoiatustähist või –märget (®), et teavitada RIKile kuuluvatest õigustest
kaubamärgile.
4.3. Veenduda, et kõik viited kaubamärgile on tõesed, õiglased, ei sisalda eksitavat teavet ning ei
ole RIKi poolt muul põhjusel taunitavad.
4.4. Kui kasutatakse kaubamärki loa alusel, lisada kaubamärgile loetavas kirjas järgmine märkus:
„e-arveldaja on Registrite ja Infosüsteemide Keskusele kuuluv kaubamärk, mida kasutatakse
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse loal.“
4.5. Kui kasutatakse kaubamärki punktis 3 toodud piiratud erandjuhtudel, lisada punktis 3.3.5.2
toodud märkus.
5. Keelatud kasutusviisid
5.1. Ilma RIKi kirjaliku loata on keelatud toota, müüa või tasuta jagada mis tahes kaubaartikleid,
millele on kantud e-arveldaja sõnamärk või logo.
5.2. RIKile viitamisel on keelatud jätta eksitavat muljet, et RIK toetab kaubamärgi kasutamist
rahaliselt, on sellega seotud, selle kooskõlastanud või see on muul viisil RIKiga
majanduslikult seotud. Samuti tuleb välistada võimalus tõlgendada avaldatud sisu selliselt, et
RIK on selle heaks kiitnud või see väljendab RIKi seisukohti, kui selle kohta puudub RIKi
kirjalik kinnitus.
5.3. e-arveldaja sõnamärgi muutmine või teisendamine, nt sidekriipsu eemaldamine, lühendite
kasutamine, on keelatud. Samuti on keelatud e-arveldaja logo muutmine, nt värvide või
mõõtude muutmine või nimetatu muul viisil teisendamine.
5.4. Keelatud on võtta kasutusele märke, logosid või muid elemente, mis on eksitavalt sarnased
e-arveldaja sõnamärgi või logoga ning nimetatuid kasutatakse kaupade või teenuste
turustamiseks, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes
kaubamärk on kaitstud.
5.5. Keelatud on kopeerida või jäljendada kaubamärgi ning e-arveldaja tarkvara kujunduslaadi
ning üldist stiili, mis hõlmab mh RIKi kasutatud värvikombinatsioone, graafikat, pilte,
kirjatüüpe, stiliseeringuid jmt.
5.6. Kaubamärki ei tohi kasutada seoses selliste toodete või teenustega või sellistel veebilehtedel,
mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on RIKi ainuisikulisel hinnangul taunitavad.
5.7. Keelatud on registreerida domeeninimesid, mis sisaldavad sõna „e-arveldaja“ või sellega kõla
või kirjapildi poolest sarnaseid vorme.
RIK jätab endale õiguse käesolevat juhist igal ajal muuta. Samuti jätab RIK endale õiguse tühistada
kaubamärgi kasutamiseks antud luba või nimetatu kasutamine muul viisil keelata, kui see ei vasta
õigusaktides, käesolevas juhises ega muudele RIKi poolt kehtestatud tingimustele. RIK ei vastuta
käesoleva juhise muutmisest tingitud kahju eest.
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