K-12 (alg- ja keskharidus) haridusasutuste ja kõrgharidusasutuste õpilasandmete lisatingimused
Viimati uuendatud 1. juulil 2021. Asendab kõik varasemad versioonid.
Need K-12 (alg- ja keskharidus) haridusasutuste ja kõrgharidusasutuste õpilasandmete lisatingimused (edaspidi
„õpilasandmete tingimused”) sõlmitakse Adobe ja kliendi vahel ning need reguleerivad nende õpilasandmete
privaatsust, mis on Adobele antud kasutajate poolt Adobe toodete ja teenuste (edaspidi „teenused”) kasutamise ja
kasutuselevõtu käigus ning mis puudutavad nõuetele vastavate K-12 (alg- ja keskharidus) haridusasutuste või
kõrgharidusasutuste õpilasi. Teenuseid installides, neile juurde pääsedes või neid kasutades või lubades koolil või
kasutajal teenuseid installida, neile juurde pääseda või neid kasutada, nõustub klient i) tingimustega ning ii) kinnitab
ja garanteerib, et a) tingimused vastavad tema kohustustele, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest ning
asjakohastest kliendi, kooli ja kohalikest eeskirjadest; b) tal on õigus siduda tingimustega kool, mis kasutab kliendi
litsentsitud teenuseid, ning c) ta tagab, et iga kool või kasutaja, kes kasutab kliendi litsentsitud teenuseid, järgib
tingimusi. Kui klient ei nõustu tingimustega, ei tohi klient teenuseid kasutada ega lubada ühelgi koolil ega kasutajal
seda teha. Kliendi nimel veebi kaudu liituv üksikisik kinnitab ja garanteerib, et tal on õigus siduda klient nende
tingimustega.
Need õpilasandmete tingimused on viitena lisatud Adobe üldistele kasutustingimustele (edaspidi „üldtingimused”),
mis asuvad aadressil https://www.adobe.com/ee/legal/terms.html. Neid õpilasandmete tingimusi, üldtingimusi ja
Adobe Value Incentive Plani tingimusi, mis asuvad aadressil https://www.adobe.com/ee/howtobuy/buyingprograms/vip-terms.html, (edaspidi „VIP-tingimused”) nimetatakse edaspidi ühiselt „tingimused”. Kui siinsed
õpilasandmete tingimused on vastuolus üldtingimuste, VIP-tingimuste või Adobe privaatsuspoliitikaga (asub
aadressil https://www.adobe.com/ee/privacy/policy.html), on ülimuslikud siinsed õpilasandmete tingimused.
Mõistetel, mida siin ei ole määratletud, on sama tähendus mis üldtingimustes.
1.

Mõisted

1.1. „Adobe” – kas i) Adobe Inc. Delaware korporatsioon asukohaga aadressil 345 Park Avenue, San Jose, CA 951102704, kui tingimused on sõlmitud kliendiga, kelle asukoht on Ameerika Ühendriikides, Kanadas või Mehhikos;
ii) Adobe Systems Software Ireland Limited, Iirimaal asuv ettevõte asukohaga aadressil 4-6 Riverwalk, Citywest
Business Campus, Dublin 24, Iirimaa, kui tingimused on sõlmitud kliendiga, kelle asukoht on väljaspool PõhjaAmeerikat, või iii) Adobe Systems Software Ireland Limited, Iirimaal asuv ettevõte asukohaga aadressil 46 Riverwalk,
Citywest Business Campus, Dublin 24, Iirimaa, kes tegutseb Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835) volitatud
esindajana, kui tingimused on sõlmitud kliendiga, kelle asukoht on Austraalias.
1.2. „Klient” – nende õpilasandmete tingimuste tähenduses isik, kes on teie tellimuse dokumentatsioonis ära
toodud kui teenuste tellija ning kelleks võib olla kool või muu nõuetele vastav üksus (nt USA-s haridusagentuur või
haridusasutus (nagu määratletud FERPA-s), kooliringkond või BOCES, mis tellib teenuseid ainult kooli(de) nimel.
Nendes õpilasandmete tingimustes olevad viited „kliendile” hõlmavad ka kooli või koole, kelle nimel klient tellib
teenuseid, kui kliendiks ei ole kool.
1.3. „Täiskasvanud õpilane” – õpilane, kes on oma kohaldatava jurisdiktsiooni alusel täisealine. Ameerika
Ühendriikides hõlmab see ka igas eas õpilasi, kes õpivad keskharidusjärgsetes õppeasutustes.
1.4. „Kool” – nõuetele vastav põhi- või keskharidusasutus, nagu on täpsemalt kirjeldatud aadressil
www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines, või keskharidusjärgne õppeasutus, nagu
kirjeldatud aadressil https://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/education-faq.html. Näiteks USA-s on
kooliks K-12 haridusasutus, kolledž või ülikool.
1.5. „Õpilane” – üksikisik, kes kuulub mõne kooli klassi või kursuse nimekirja.
1.6. „Õpilasvarad” – failid, andmed ja sisu, mille õpilased on loonud oma teenuste kasutamise käigus vastavalt
siinsetele tingimustele, välja arvatud aluseks olevad Adobe tarkvarad ja/või teenused.
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1.7. „Õpilasandmed” – õpilase isikuandmed ja õpilasvarad. Õpilasandmed ei sisalda teavet, mille Adobe on saanud
väljaspool siinsete tingimuste alusel osutatud teenuseid.
1.8. „Õpilase isikuandmed” – teave, mida kool, kasutaja, vanem või seaduslik eestkostja on teenustele edastanud
või mille Adobe on kogunud teenuste kasutamise ajal vastavalt siinsetele tingimustele ja mida saab kasutada
konkreetse õpilase tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks või mis eraldi või kombineeritult on seostatud
või seostatav konkreetse õpilasega nii, et kooli kogukonda kuuluv mõistlik isik, kellel puudub teave asjakohaste
asjaolude kohta, saab õpilase tuvastada mõistliku kindlusega, või mida saab kohaldatavate seaduste alusel muul
viisil pidada õpilase tuvastamist võimaldavaks teabeks. USA õiguse kohaldamise korral võivad õpilase isikuandmed
sisaldada „haridusandmeid”, nagu need on määratletud haridus- ja privaatsusseaduses FERPA (20 U.S.C. § 1232(g)).

1.9. „Kasutaja” – õpilane, keda klient on volitanud teenuseid kasutama, või kliendi või kooli alluvuses töötav
üksikisik, keda klient on volitanud teenuseid kasutama kooli nimel, nt õpetajad ja koolipiirkonna administraatorid
või töötajad.

2.

Pakkumise kasutuselevõtt; ainult Enterprise ID või Federated ID-ga

2.1. Kasutuselevõtt. Klient võib teenuseid tellida ainult kooli(de) nimel ja peab teenused kasutusele võtma
Enterprise ID-sid või Federated ID-sid kasutades. Enterprise ID-de või Federated ID-de kasutamine on Adobe jaoks
oluline, et täita kliendi ees õpilaste privaatsusega seoses võetud kohustusi. Ühtlasi tagab Enterprise ID-de või
Federated ID-de kasutamine, et klient säilitab kontrolli teenuste ja õpilasandmete üle, mis on teenustesse sisestatud
või mida läbi teenuste genereeritakse. Individuaalse Adobe ID kasutada andmine kasutajale muudab tühiseks iga
kohustuse, mille Adobe on võtnud seoses õpilasandmete kasutamise ja kaitsmisega, ning klient on kohustatud
Adobet kaitsma ja Adobe vastutusest vabastama privaatsusega seotud või muu kaebuse korral, mis on seotud
kliendi litsentsi kasutuselevõtuga teenuste jaoks individuaalset Adobe ID-d kasutades. Lisateavet erinevate ID-de
kohta leiate aadressilt https://helpx.adobe.com/enterprise/using/edu-deployment-guide.html.
2.2. Teenuste kasutamine. Klient järgib ja tagab, et kõik teenuste kasutajad järgivad tingimustega kohaldatavaid
sätteid, sealhulgas neid, mis reguleerivad teenuste heakskiidetud kasutamist. Klient vastutab tingimuste rikkumise
eest kooli(de) või kasutajate poolt.
3.

Kliendi volitamine ja andmete omandiõigus

3.1. Õpilasandmete nõusolekud ja volitused. Teenuseid kasutades ja teenuseid kasutajatele pakkudes kinnitab ja
garanteerib klient, et tal on i) volitused a) edastada Adobele õpilasandmeid, b) lubada Adobel teenuste kaudu õpilasandmeid
koguda ja c) lubada Adobel töödelda õpilasandmeid teenuste pakkumise eesmärgil ning ta on ii) andnud oma kooli(de)le,
kasutajatele, täiskasvanud õpilastele, õpilaste vanematele või seaduslikele eestkostjatele või teistele asjasse puutuvatele
üksikisikutele asjakohase teabe teenuste koolide-, õpilaste- ja kasutajatepoolse kasutamise kohta ning saanud neilt
nõusolekud, kui niisugust teabe jagamist või nõusolekuid nõutakse kohaldatavate seaduste, kliendi või kooli lepingute või
eeskirjadega.
3.2. Omandiõigus ja kontroll. Adobe pääseb õpilasandmetele juurde ja töötleb neid siinsetes tingimustes kirjeldatud
teenuste osutamise eesmärgil. Adobe ja kliendi omavahelises suhtes on kliendil kõigile õpilasandmetele kõik õigused ja
omandiõigus ning huvi kõigis õpilasandmetes ja klient kontrollib kõiki õpilasandmeid, mida Adobe töötleb, järgides tingimusi.
Adobel puudub kontroll nende õpilasandmete üle ja luba nende kasutamiseks, välja arvatud teenuste osutamiseks ja nagu
tingimustes kirjeldatud.

4.

Seaduste järgimine

4.1. Ameerika Ühendriikide föderaalseaduste ja osariigi seaduste järgimine. Kumbki pool nõustub täitma oma
kohustusi vastavalt õpilaste isikuandmeid reguleerivatele föderaalseadustele ja osariikide seadustele, sealhulgas
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õpilaste eraelu puutumatust käsitlevad osariigi määrused ja eeskirjad, haridus- ja privaatsusseadus (edaspidi
„FERPA”), 20 U.S.C. § 1232g, õpilaste õiguste kaitse seadus (edaspidi „PPRA”), 20 U.S.C. § 1232h, laste
võrguturvalisuse kaitse seadus (edaspidi „COPPA”), 15 U.S.C. §§ 6501-6502, ning FERPA, PPRA ja COPPA alusel välja
antud määrused.
i. FERPA järgmine. Kui kliendile kehtib FERPA, kogub ja töötleb Adobe õpilasandmeid kui „kooliametnik”, kellel
on „õigustatud hariduslik huvi”, nagu need mõisted on FERPA-s ja selle rakendusmäärustes määratletud. Adobe
nõustub järgima piiranguid ja nõudeid, mida 34 CFR 99.33(a) alusel kooliametnikele kohaldatakse.
ii. COPPA järgmine. Kui klient asub Ameerika Ühendriikides või kui kliendile kehtib COPPA ja kui klient lubab alla
13-aastastel õpilastel teenustele ja muudele Adobe rakendustele juurde pääseda kooli või õpilaste nimel
kasutamiseks, kinnitab ja garanteerib klient, et kooskõlas COPPA-ga on tal volitused sellise nõusoleku andmiseks
ja ta lubab Adobel koguda ja töödelda alla 13-aastastelt õpilastelt saadud teavet tingimustes kirjeldatud
eesmärkidel. Aeg-ajalt võib Adobe anda kliendile teavet oma praktikate kohta, mis on seotud õpilaste
isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamisega, ja klient edastab selle teabe vanematele, nagu seda
nõutakse COPPA-ga. Klient tagab, et temapoolne teenuste konfiguratsioon ning teenuste omadused ja
funktsioonid, millele ta annab alla 13-aastastele õpilastele juurdepääsu, sealhulgas eespool jaotises 2.1 kirjeldatud
kasutuselevõtuga, sobivad kasutamiseks viisil, mis on kooskõlas COPPA-ga.
4.2. Kohaldatavate seaduste järgimine. Kliendile ja teenuste kasutamisele võivad kehtida ka kliendi asukoha
jurisdiktsiooni õigusaktid. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta kasutab teenuseid kooskõlas kohaldatavate
kohalike seadustega. Eelkõige on kliendi kohustus i) kindlaks teha, kas kohalikest õigusaktidest tulenevad
kohustused kehtivad teenuste kasutamisele ja kasutuselevõtule; ii) saada või tagada, et oleks saadud vajalikud
nõusolekud vanematelt või seaduslikelt eestkostjatelt või täiskasvanud õpilastelt, kui niisugused nõusolekud on
kohustuslikud, ja iii) konfigureerida õpilasteenused selliselt, et need oleksid kooli(de)s kasutusele võetud ning
õpilastele ja teistele kasutajatele kättesaadavaks tehtud viisil, mis on kooskõlas kohaldatavate kohalike
seadustega.
4.3. SOPPA lisatingimused Illinoisi K-12 koolidele. Illinoisis asuvate K-12 koolide lisatingimused, mis asuvad
aadressil https://www.adobe.com/go/EDU_Supp_Illinois_Terms, kehtivad ainult Illinoisis asuvatele K-12 koolidele
ja on siinsetesse õpilasandmete tingimustesse lisatud vaid viitena.
4.4. Teave New Yorgi osariigi K-12 koolidele. Kui asute New Yorgi osariigis, võtke ühendust Adobega aadressil
nysk12@adobe.com teabe saamiseks New Yorgi osariigis kehtivate lisatingimuste kohta.

5.

Õpilasandmete kasutamine

5.1. Õpilasandmete keelatud kasutused
i. Õpilasandmeid ei müüda ega rendita. Adobe ei müü, avalikusta, edasta, jaga ega rendi õpilasandmeid mitte
ühelegi muule isikule peale kliendi, kooli, õpilase, vanema või seadusliku eestkostja, välja arvatud tingimustes
kirjeldatud piiratud asjaoludel.
ii. Õpilasandmeid ei kasutata sihitud reklaamiks või turunduseks. Välja arvatud allpool punktis 5.2 märgitu, ei
kasuta Adobe õpilasandmeid a) õpilaste või vanemate või eestkostjate teavitamiseks sihitud veebireklaamist või
turundusest; b) õpilase profiili kogumiseks muul otstarbel kui teenuste osutamiseks või c) muul kaubanduslikul
otstarbel. Selguse huvides olgu öeldud, et klient võtab teadmiseks ja nõustub, et Adobe võib teha turundust või
reklaami ilma õpilasandmeid kasutamata, sealhulgas 1) vanematele, seaduslikele eestkostjatele, õpilastele ja/või
klientidele või kooli töötajatele või teistele ja siis, 2) kui see põhineb õpilase valdkonna kontekstil või sisul, mida
õpilane vaatab oma antud hetkel aset leidva veebisaidi külastuse ajal, tingimusel, et selline reklaam või turundus ei
põhine aja jooksul teenuse kaudu kogutud õpilase veebitegevuse andmetel.
5.2. Õpilasandmete lubatud kasutused
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i. Teenuste osutamine. Hoolimata jaotises 5.1 sätestatust, võib Adobe kasutada, edastada, levitada, muuta,
reprodutseerida, kuvada, töödelda ja salvestada õpilasandmeid a) teenuste osutamiseks kooskõlas tingimustega;
b) Adobe veebisaitide, teenuste ja rakenduste käigushoidmiseks, toetamiseks, hindamiseks, analüüsimiseks,
diagnoosimiseks, täiustamiseks ja arendamiseks kohaldatava seadusega lubatud ulatuses; c) tingimustest
tulenevate Adobe õiguste jõustamiseks; d) vanema, seadusliku eestkostja, täiskasvanud õpilase, kooli, kasutaja või
kliendi nõusolekuga lubatud ulatuses ja e) muudel kohaldatava seadusega lubatud juhtudel.
ii. Teabe jagamine/postitamine õpilaste poolt. Pange tähele, et sõltuvalt kliendi või kooli kasutatavatest
omadustest ja funktsioonidest võivad mõned teenuste funktsioonid lubada kasutajatel jagada või postitada teavet,
sealhulgas õpilasandmeid, avalikus foorumis. Kliendi ja kooli administratiivkasutajad peavad olema ettevaatlikud
lubade ja funktsioonidele juurdepääsude kohandamisel läbi Adobe Admin Console'i, et tagada nende lubade ja
funktsioonide nõuetekohane konfigureerimine kliendi, kooli, õpilaste ja muude kasutajate kasutuse jaoks.
iii. Õpilaste adaptiivne/kohandatud õppimine ja soovitused. Vaatamata siinsetes tingimustes toodud
vastupidistele sätetele, nõustub klient, et Adobe võib kasutada õpilasandmeid a) õpilaste adaptiivse või kohandatud
õppimise eesmärgil ja b) haridustoodete või -teenuste soovitamiseks lastevanematele, seaduslikele eestkostjatele
ning kliendi või kooli töötajatele seni, kuni soovitused ei põhine täielikult või osaliselt tasu maksmisel või muudel
kolmanda isiku tingimustel.
iv. Konto hooldus. Seadusega lubatud juhtudel võib Adobe kasutada õpilasandmeid, et saata kasutajatele seoses
nende kontode ja teenuste käigushoidmise ja kasutamisega e-kirju või muid teadaandeid, näiteks selleks, et vastata
kasutajate, vanemate või seaduslike eestkostjate konkreetsetele taotlustele.

6.

Umbisikustatud andmed

6.1. Umbisikustatud andmete kasutamine. Vaatamata siinsetes tingimustes toodud vastupidistele sätetele,
nõustub klient, et Adobe võib kasutada ja säilitada umbisikustatud andmeid. Umbisikustatud andmete hulka
kuuluvad i) õpilasandmed, millest on eemaldatud kõik otsesed ja kaudsed identifikaatorid, nii et pole mõistlikku
alust arvata, et andmeid saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks, ja ii) andmed, mis on seotud teenustele
juurdepääsu ja teenuste kasutamisega. Umbisikustatud andmeid võib kasutada seaduslikel eesmärkidel, sealhulgas
hariduslike saitide, teenuste või rakenduste arendamiseks, uuringuteks ja täiustamiseks, teenuste tõhususe
näitamiseks ja ka teavitamiseks, mõjutamiseks või turunduse, reklaami või muude Adobe äriliste jõupingutuste
võimaldamiseks. Kui seadustega pole ette nähtud teisiti, nõustub Adobe mitte proovima selliseid andmeid uuesti
isikustada. Adobe ei ole kohustatud umbisikustatud andmeid kustutama.

7.

Õpilasandmete säilitamine ja kustutamine

7.1. Kustutamine Adobe Admin Console'i kaudu. Kliendil on juurdepääs õpilaskontole Adobe Admin Console'i
kaudu. Klient võib kasutada Adobe Admin Console'i õiguste ja funktsioonide kohandamiseks ning õpilasandmete
muutmiseks või kustutamiseks, sealhulgas õpilase, vanema või seadusliku eestkostja palvel, kogu kehtivusaja
jooksul. Kliendi kohuseks on õpilasandmed kustutada või teenustest eemaldada, kui neid pole enam vaja
hariduslikel eesmärkidel ja/või konto sulgemisel või siis, kui kliendi leping Adobega lõpetatakse.
7.2. Õpilasandmete säilitamine; õpilaste isiklikud kontod. Pärast konto sulgemist või kliendi Adobega sõlmitud
lepingu lõpetamist säilitab Adobe õpilasandmed mõistliku aja jooksul, et võimaldada õpilastel õpilasvara alla
laadida ja isiklikule kontole salvestada. Kui klient või õpilane ei ole Adobe Admin Console'i kaudu õpilasandmeid
kustutanud või eemaldanud, hävitab või kustutab Adobe õpilasandmed, kui neid pole enam vaja eesmärgil, milleks
need koguti.

8.

Lubatud avalikustamine
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8.1. Kolmandast isikust teenusepakkujad. Adobe võib aeg-ajalt kaasata kolmandast isikust teenusepakkujaid
osutama lisateenuseid, et toetada siintoodud teenuseid. Klient võtab teadmiseks ja nõustub, et Adobe võib anda
juurdepääsu õpilasandmetele oma alltöövõtjatele, teenuseosutajatele, volitatud esindajatele ja agentidele, kui neil
on õigustatud vajadus omada juurepääsu nendele andmetele seoses oma kohustustega Adobele teenuste
osutamisel. Sellisele juurdepääsule kehtivad lepingulised andmekaitse tingimused.
8.2. Kontrolli muutumine. Kui Adobe müüb, võõrandab või kannab üle kogu või osa oma ettevõtte varast
kolmandale isikule, võib Adobe sellele kolmandale isikule üle kanda õpilasandmed tingimusel, et i) see kolmas isik
nõustub säilitama õpilasteenused ja neid pakkuma, kohaldades andmekaitse standardeid, mis on vähemalt sama
ranged kui siintoodud, või ii) Adobe teavitab klienti ja annab võimaluse õpilasandmete ülekandmisest loobuda.
Siinse jaotise 8.2 jõustamiseks piisab kliendi (ja mitte tema koolide, kui neid peaks olema) teavitamisest.

9.

Õpilasandmetele juurdepääsutaotlused

9.1. Vanema juurdepääsutaotlused. Klient kehtestab mõistliku korra, mille alusel vanem, seaduslik eestkostja või
õigustatud õpilane saab taotleda teenuste kaudu genereeritud õpilasandmetele juurdepääsu, nende parandamist
või kustutamist. Kliendi taotlusel teeb Adobe sellise juurdepääsu hõlbustamiseks koostööd kliendi ja tema
kooli(de)ga.
9.2. Kolmanda isiku juurdepääsutaotlused. Kui kolmas isik, sealhulgas õiguskaitseorganid ja valitsusasutused,
pöördub Adobe poole taotlusega õpilasandmete saamiseks, suunab Adobe kolmanda isiku esitama andmetaotlus
otse kliendile, välja arvatud juhul, kui Adobe usub mõistlikult ja heas usus, et niisuguse juurdepääsu andmine on
vajalik seadusliku kohustuse või kohtumenetluse täitmiseks või Adobe kasutajate, töötajate või teiste õiguste, vara
või isikliku turvalisuse kaitsmiseks.

10. Andmete turvalisus; turvasündmused
10.1. Kooli kohustused. Klient, tema kool(id) ja kasutajad võtavad mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta
kasutajanimesid, paroole ja muid teenustele ja õpilasandmetele juurdepääsemise viise. Klient teavitab või tagab,
et tema kool(id) teatab/teatavad Adobet viivitamata teadaolevast või kahtlustatavast volitamata juurdepääsust
kliendi või kooli kontole ja/või Adobe süsteemidele või teenustele. Klient ja tema kool(id) aitab/aitavad Adobet
kõigi Adobe jõupingutuste juures uurida ja reageerida igale intsidendile, mis puudutab volitamata juurdepääsu
Adobe süsteemidele.
10.2. Adobe kohustused. Adobe on õpilasandmete kaitsmiseks rakendanud mõistlikke administratiivseid, tehnilisi
ja füüsilisi turvameetmeid ning koolitanud andmete privaatsuse ja turvalisuse alal töötajaid, kellel on juurdepääs
õpilasandmetele või asjakohastele süsteemi turvameetmetele. Vaatamata meie jõupingutustele pole aga ükski
turvameede 100% kindel ja Adobe ei saa andmete turvalisust tagada ega garanteerida. Kui Adobe teeb kindlaks,
et õpilase isikuandmed, mis Adobe kogus või sai teenuste kaudu, on omandanud volitamata isik (edaspidi
„turvasündmus”), teavitab Adobe sellest viivitamata klienti (kliendi ja tema koolide nimel) ning teeb mõistlikku
koostööd kliendi ja tema kooliga turvasündmuse uurimiseks. Kui klient või kool leiab, et turvasündmus puudutab
õpilase isikuandmeid viisil, mis kehtivate seaduste kohaselt toob kaasa kolmandale isikule teavitamise kohustuse,
vastutavad klient ja tema kool selliste teadete saatmise eest, kui Adobe ja klient ei ole kokku leppinud teisiti. Kui
seadusest ei tulene teisiti, ei teavita Adobe turvasündmusest otse üksikisikut, kelle isikuandmeid see puudutas, või
tema vanemaid või seaduslikke eestkostjaid, reguleerivaid asutusi ega muid üksusi enne, kui on kõigepealt klienti
sellest kirjalikult teavitanud. Siinses jaotises 10.2 tuleb „kliendi” all mõista ainult klienti.

11. Muu
11.1. Kohaldatav seadus. Kui klient on USA avalik ja akrediteeritud K-12 (alg- ja keskharidus) haridusasutus, siis
olenemata üldtingimuste vastuolulisest sõnastusest, kohaldatakse tingimustele selle osariigi seadust, kus klient
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asub, välja arvatud need õigusaktid, mis puudutavad kollisiooninorme. Kõigi teiste klientide puhul on kohaldatav
seadus sätestatud üldtingimustes.
11.2. Pealkirjad. Siinsetes õpilasandmete tingimustes kasutatavad pealkirjad on toodud ainult mugavuse huvides
ja neid ei kasutata tähenduse või kavatsuse tõlgendamiseks.
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