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Portalo naudojimo tvarka
Sutartis / taisyklės
Portalo Info.Norim.lt naudojimo bendrosios nuostatos, Sutartis / taisyklės1. Šios interneto svetainės taisyklės nustato sąlygas bei tvarką, taip pat šių paslaugų
vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę. Šios taisyklės taikomos visiems asmenimis, kurie lankosi ir naudojasi mūsų teikiamomis paslaugomis.2. Draudžiama
informacija2.1. Interneto svetainėje griežtai draudžiama skelbti informaciją, jeigu: ja kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta; platinama,
propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos; šmeižiamas, įžeidžiamas
žmogus, žeminama jo garbė ir orumas; ji pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus, grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų
bet kuriam asmeniui ir/arba pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus; kitais būdais prieštarauja teisės aktams. Taip pat
draudžiama informacija: programas su virusais arba priemones, pažeidžiančias šios svetainės arba kitų tinklalapių saugumą, prašymus arba reklamą, nelegalios
veiklos pasiūlymus arba skatinimą, privačią informaciją apie bet kurį asmenį, tokią kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuri kita privati
informacija ir dvigubas publikavimas arba masinis e-laiškų siuntinėjimu. 2.2. Visa interneto svetainėje paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys
apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją, gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.2.3. Jeigu pastebėjote
draudžiamą informaciją interneto portale, prašome nedelsiant informuoti apie tai portalo Info.Norim administraciją.3. Užsakomojo (reklaminio, agitacinio ir
kt.) straipsnio publikavimas 3.1. Užsakomasis straipsnis turi atitikti strapsnių rašymui keliamus reikalavimus. 3.2. Užsakomojo strapsnio apimtis ir
iliustracijų skaičius neribojami. 3.3. Užsakomojo straipsnio publikavimo laikas neribojamas.3.4. Užsakomojo straipsnio publikavimo kaina 57,92 € (200 litų).3.5.
Užsakomą straipsnį galima užsisakyti čia.4. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga4.1. Be autorių sutikimo naudoti ir platinti portale Info.Norim.lt esančią tekstinę ir
grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose bei žiniasklaidos priemonėse, nurodant informacijos šaltinį (informacijos URL adresą) - galima. Publikuojamų
užsakomųjų straipsnių ir reklamos bei jos koregavimo teisės lieka absoliučia Info.Norim.lt nuosavybe.5. Asmens duomenų apsauga5.1. Visame Info.Norim.lt portale
esanti informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra tvarkoma vadovaujantis privatumo sąlygomis bei saugoma pasitelkiant pažangias organizacines ir
technines priemones, kurios tinkamai apsaugo šią informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų
veiksmų.6. Atsakomybė6.1. Mes siekiame užtikrinti aukščiausią administravimo paslaugų kokybę ir aukščiausią savo turinio pateikimo kokybę vartotojams, tačiau
negarantuojame visiško šių paslaugų užtikrinimo.6.2. Mes neatsakome už interneto svetainėje jūsų pateiktos informacijos, taip pat trečiosios šalies atsisiųstos
informacijos turinio, taip pat nedarome jam įtakos.6.3. Tais atvejais, kai interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų
tinklalapius, Mes neatsakome už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir tiems asmenims
neatstovaujame.6.4. Mes neatsakome už neigiamus padarinius Jūsų kompiuteriui. Jūs privalote imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam
kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų ir pats atsakote už savo asmeninio kompiuterio apsaugą.6.5. Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius,
susijusius su paslaugų teikimu.6.6. Jūs savarankiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus šiame portale.7. Paslaugų nutraukimas7.1. Mes pasiliekame teisę neįspėję
Jūsų ir nenurodę priežasties bet kuriuo metu nutraukti atskirų arba visų paslaugų teikimą svetainėje.8. Pranešimai8.1. Jei turite pageidavimų, pasiūlymų ar pretenzijų
- rašykite adresu info@norim.lt 9. Taisyklių keitimas9.1. Mes turime teisę iš dalies arba visiškai keisti šias taisykles, pranešdami apie tai šioje interneto svetainėje
arba Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Jūs naudositės portalu Info.Norim.lt po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.10. Taisyklių
galiojimas10.1. Šios taisyklės galioja nuo pirmojo Jūsų apsilankymo šiame portale ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Info.Norim.lt paslaugomis.11.
Baigiamosios nuostatos11.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.11.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo
nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.
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