NAUDOJIMOSI SĄLYGOS
Tinklapis https://boa2018.com priklauso bei yra valdoma UAB “Reface” (juridinio asmens
kodas 303235572) ir yra skirta tik asmeniniam, nekomerciniam (B2C) naudojimui
remiantis šiomis naudojimosi sąlygomis. Naudotojai neturi teisės perparduoti, naudoti,
kopijuoti, stebėti, demonstruoti, parsisiųsti arba atkurti bei bet kokiu kitu būdu naudoti bet
kokios informacijos, programinės įrangos, paslaugų, kurie pateikiami/teikiami platformoje
bet kokiu verslo ar konkuruojančios veiklos vykdymo tikslu.
1. Sąvokos
“Naudojimosi sąlygos” (toliau – „Sąlygos“)– reiškia šias naudojimosi sąlygas kartu su
visomis šiame dokumente nurodytomis ir pateiktomis sąlygomis, terminais, pranešimais
bei kitomis galiojančiomis taisyklėmis, politikomis, procedūromis, kurias laikas nuo laiko
galime paskelbti tinklapyje. Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesinaudokite mūsų
teikiamomis paslaugomis.
Jums naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis taip pat yra taikoma mūsų “Privatumo
politika”.
“Mus”, “mes”, “mūsų” – reiškia UAB “Reface” (juridinio asmens kodas 303235572), kuri
yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, įregistruotas pagal Lietuvos Respublikos teisę
bei turintis savo registruotą buveinę adresu Vytenio g. 22-201, LT-03229 Vilnius bei
bendrovės filialus, dukterines bendroves.
“Tinklapis” – reiškia tinklapį https://boa2018.com, kuriame yra teikiamos paslaugos ir
kuris priklauso mums, yra mūsų kontroliuojamas, valdomas, išlaikomas bei prižiūrimas.
“Paslaugos” – reiškia mūsų virtualiu būdu teikiamas Svetainės paslaugas.
“Naudotojai” arba “jūs” – Tinklapio naudotojai.
2. Pranešimai
2.1. Paspaudę nuorodą „Registruotis“ ir pateikę mums savo asmens duomenis, Jūs
sutinkate, kad mes užregistruotume Jus į konferenciją bei teiktumėme jums pranešimus ir
naujienlaiškius: žinutėmis, kurios bus siunčiamos pagal kontaktinę informaciją, kurią
pateikėte mums (pvz. elektroninio pašto adresu, telefonu).
3. Komunikacija
3.1. Mes negalime garantuoti, kad bet kokie paklausimai arba komunikacija bus (tinkamai
ir laiku) gauta/perskaityta, vykdoma bei priimama.
3.2. Mes neturime pareigos viešai publikuoti jokios Tinklapio informacijos ar turinio bei
galime pašalinti bet kokią informaciją ar turinį pagal savo nuožiūrą be jokio papildomo
pranešimo.
4. Teisės ir pareigos
4.1. Jūs esate laikomas savininku visos informacijos bei turinio, kuriuos pateikiate
Tinklapyje ir Jūs suteikiate mums neišimtinę licenciją: perduodamą, sublicencijuojamą
teisę naudoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti, viešinti, apdoroti informaciją bei turinį
(išskyrus tuos duomenis, kurių naudojimą bei perdavimą riboja taikomi teisės aktai),
kuriuos pateikiate Tinklapyje, viso pasaulio mastu, be jokio papildomo sutikimo,
pranešimo ir/ar kompensacijos jums arba kitiems. Šios teisės ribojamos:
4.1.1. Jūs galite nutraukti šią licenciją konkrečiam turiniui išskyrus atvejus, kai tokio turinio

pašalinimui reikia protingo laikotarpio, per kurį reikia pašalinti informaciją iš atsarginių ar
kitų sistemų. Informacija, turinys, kuriuos pateikiate ir kuriuos mes privalome saugoti
pagal taikomų teisės aktų reikalavimus, nebus panaikinama.
4.1.2. Mes nenaudosime jūsų turinio reklamose be jūsų atskiro sutikimo (įskaitant
remiamą turinį). Tačiau mes turime teisę be jokio papildomo užmokesčio jums arba
kitiems teikti reklamas šalia jūsų pateikiamo turinio ar informacijos.
4.2. Jūs sutinkate, kad mes turime priėjimą, galime kaupti bei naudoti informaciją, kurią
pateikiate mums remiantis šiomis Naudojimosi sąlygomis bei Privatumo politika.
Pateikdami pasiūlymus ar kitą grįžtamąjį ryšį dėl mūsų teikiamų Paslaugų, jūs sutinkate,
kad mes galime naudoti bei dalintis šiuo grįžtamuoju ryšiu bet kokiu tikslu be jokios
papildomos kompensacijoms jums.
4.3. Jūs sutinkate pateikti tik tokią informaciją, kurie nepažeidžia teisės aktų ar bet kokių
kitų teisių (įskaitant intelektinės nuosavybės teises). Jūs esate atsakingas už tai, kad
naudodamasis Paslaugomis nepažeisite jokių taikomų teisės aktų.
4.4. Naudodamiesi mūsų Paslaugomis jūs netampate jų savininku, jų turinio, informacijos,
kurią mes pateikiame teikdami Paslaugas, savininku. Prekių ženklai ar kiti žymenys
naudojami Paslaugų teikime arba susiję su Paslaugų teikimu priklauso tų prekių ženklų
savininkams.
5. Prieinamumas ir apribojimai
5.1. Mes galime pakeisti arba nutraukti savo Paslaugų teikimą. Mes nepažadame kaupti,
laikyti informaciją (išskyrus tuos duomenis, kurių saugojimas yra privalomas pagal
taikomus teisės aktus), kuriuos jūs pateikėte Tinklapyje.
5.2. Mes neteikiame saugojimo paslaugų. Jūs sutinkate, kad mes neturime pareigos
saugoti, išlaikyti ar teikti kopijų bet kokios informacijos, kurią jūs ar kažkas kitas pateikia,
išskyrus atvejus, kai tokį turinį ir informaciją mes privalome saugoti pagal teisės aktus bei
kai tai nurodyta mūsų Privatumo politikoje.
6. Atsisakymas nuo atsakomybės
6.1. Teisės aktų leidžiama apimtimi, mes nesame atsakingi jums ar kitiems asmenims už
bet kokius nuostolius, ar bet kokį duomenų, galimybių, reputacijos, pelno arba pajamų
praradimą, susijusį su Tinklapio naudojimu.
6.2. Mes negarantuojame, kad Paslaugos atitiks jūsų reikalavimus; kad Paslaugų
teikimas bus nepertraukiamas, vykdomas laiku, saugus ar be klaidų; kad bet kokios
klaidos ar defektai bus pašalinti; kad Paslaugos bus prieinamos bet kuriuo metu ir bet
kurioje teritorijoje; kad Paslaugos neturi ar negali turėti virusų ar kitų žalingų komponentų.
Jūs esate pilnai atsakingi bei prisiimate riziką dėl nuostolių, kurie gali kilti dėl duomenų
parsisiuntimo ir/ar jų naudojimo, informacijos, turinio ar kitos medžiagos, kuri yra
gaunama naudojantis Paslaugomis.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Teisės leidžiama apimtimi, šioms Naudojimosi sąlygoms bei Paslaugų teikimui, yra
taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie ginčai/nesutarimai, kylantys iš šių
Naudojimosi sąlygų bei mūsų teikiamų Paslaugų, yra išimtinai sprendžiami bei
perduodami kompetentingiems Lietuvos Respublikos teismams.

7.2. Jeigu bet kuri šių Sąlygų nuostata tampa negaliojančia, neįvykdoma arba
neprivaloma, jūs įsipareigojate laikytis visų kitų likusių Sąlygų nuostatų. Šios
negaliojančios nuostatos, bet kokiu atveju, turi būti taikomos tokia apimtimi, kuri yra
maksimaliai leidžiama remiantis taikomos teisės aktais, ir jūs sutinkate prisiimti tokias
panašias pasekmes, kurias gali sukelti ta negaliojanti, neįvykdoma ir neprivaloma
nuostata, remiantis šių Sąlygų turiniu bei tikslais.
7.3. Mes galime perleisti arba perduoti visas savo teises ir pareigas pagal Naudojimosi
sąlygas, Privatumo politiką, iš dalies arba pilnai, bet kokiam kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui.
8. Klausimai
8.1. Jeigu turite klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, prašome, kreipkitės nurodytais
mūsų kontaktais info@boa2018.com

