REGISTRACIJOS IR PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKL S
AB „Novaturas“ (toėiau – NOVATURAS) rūpindamasis Jūs privatumu ir vertindamas Jūs pasitiĖ jim ,
įsipareigoja saugoti Jūs privatum bei pateiĖiam informacij naudoti išsĖirtinai šiose Registracijos
taisykl se ir privatumo politikoje nurodytiems tiĖsėams, be Jūs sutiĖimo neatsĖėeisti šios informacijos
joĖiems tretiesiems asmenims, nebent to reiĖaėaut įstatymai.
Prisiregistravus prie internetinio puslapio www.novaturas.lt Jūs tampate šio internetinio pusėapio
registruotu vartotoju. Turinys ir pusėapio infrastruĖtūra, Ėeėioni ar atsĖir NOVATURAS teiĖiam
pasėaug užsaĖymo internetu pasėaugos, teiĖiamos per šį pusėapį, priĖėauso, yra vyĖdomos ir teiĖiamos
NOVATURO. Jos yra skirtos tik Jūs asmeniniam, neĖomerciniam naudojimui. Joms gaėioja toėiau
išd stytos „Registracijos ir privatumo poėitiĖos taisyĖė s“ (toėiau – TaisyĖė s).
NOVATURAS yra įregistruotas Asmens duomen apsaugos vaėdytoj registre: IdentifiĖavimo Ėodas P705, įregistravimo data - 2001-05-18.
Tapę NOVATURO internetinio puslapio www.novaturas.lt registruotu vartotoju, Jūs savanorišĖai gaėite
pateiĖti asmeninę informacij apie save, t.y. eėeĖtroninio pašto adres , vard , pavardę, telefono numerį ir
Ėit ryšio paėaiĖymo ar asmeninę informacij tiek apie save, tiek apie su Jumis kartu Ėeėiaujančius
asmenis. Per šį internetinį pusėapį NOVATURAS sudaro s ėygas registruotiems vartotojams greičiau ir
patogiau užsaĖyti Ėeėiones ar Ėitas NOVATURO teiĖiamas pasėaugas, tvarĖyti savo duomenis, išsaugoti
asmenines pasirinĖtis, peržiūr ti anĖstesnius užsaĖymus ar tvarĖyti būsimus ir pan. NOVATURUI Jūs
pateiĖiama informacija reiĖaėinga tam, Ėad paėaiĖytume su Jumis ryšį, informuotume Jus apie naujienas,
vykdomas akcijas, Jums taikomas nuolaidas ir skirtas priviėegijas, geriau ir efeĖtyviau patenĖintume Jūs
poreikius naudojantis NOVATURO internetiniu puslapiu www.novaturas.lt.
REGISTRACIJA
1. Registracija NOVATURO internetiniame puslapyje www.novaturas.lt yra nemokama.
2. Registruotais internetinio puslapio www.novaturas.lt vartotojais negaėi būti vaiĖai iĖi 18 met (pagaė
Lietuvos RespubėiĖos vaiĖo teisi pagrind apsaugos įstatym „VaiĖas yra žmogus, neturintis 18
met , išsĖyrus atvejus, Ėai įstatymai numato Ėitaip“). Turime teisę ištrinti duomenis, gautus iš
jaunesnio nei 18 met vaiko.
3. Vartotojas prisiregistruodamas prie NOVATURO internetinio puslapio www.novaturas.lt tuo pačiu
patvirtina, kad susipažino su šiomis TaisyĖė mis bei išreišĖia savo sutiĖim su jomis ir įsipareigoja j
laikytis.
4. Tapti internetinio puslapio www.novaturas.lt registruotu vartotoju gaėima dviem būdais:
4.1. Naudoti savo FacebooĖ pasĖyr . ToĖiu atveju nereiĖia Ėurti naujos pasĖyros ir atsiminti
naujo sėaptažodžio – panaudojama Jūs FacebooĖ pasĖyros informacija.
4.2. SusiĖurti nauj pasĖyr . Tam reiĖia nurodyti savo eėeĖtroninio pašto adres bei sukurti
sėaptažodį. Vienam eė. pašto adresui gaėi būti suĖuriama tiĖ viena pasĖyra.
5. Min ti prisijungimo duomenys bus naudojami ĖieĖvien Ėart jungiantis prie www.novaturas.lt.
Būdamas registruotu vartotoju Jūs atsaĖote už ši , tiĖ Jums žinom , duomen saugumo užtiĖrinim
ir įsipareigojate j nieĖam neatsĖėeisti.
6. Tuo atveju, jei registruoto vartotojo sėaptažodis tampa žinomas tretiesiems asmenims, toĖs vartotojas
privaėo nedeėsdamas paĖeisti sėaptažodį, t.y. prisijungti prie internetinio puslapio www.novaturas.lt
ir sĖiėtyje „Mano duomenys“ -> „Sėaptažodžio Ėeitimas“ paĖeisti sėaptažodį.

7. Registruotas vartotojas prisiima vis atsaĖomybę už treči j asmen veiksmus, kurie yra atliekami
panaudojant jo prisijungimo duomenis ir sėaptažodį. SieĖiant užtiĖrinti maĖsimaė bet Ėurio
internetinio puslapio www.novaturas.lt registruoto vartotojo saugum , NOVATURAS rekomenduoja
ėaiĖytis žemiau nurodyt pagrindini saugumo taisyĖėi :
7.1. visuomet būtina įsitiĖinti, Ėad po veiklos seanso vartotojas atjung internetinio puslapio
www.novaturas.lt pasĖyr ir uždar interneto naršyĖėę. Tai rekomenduojama net tada, kai
Ėompiuteris paėieĖamas tiĖ aĖimirĖai, Ėadangi toĖiu būdu yra gaėimyb apsidrausti, jog
tretieji asmenys nepasinaudos vartotojo vardu ir sėaptažodžiu;
7.2. neatsĖėeisti vartotojo vardo ir sėaptažodžio nieĖam, net šeimos nariams ar draugams, taip
pat NOVATURO darbuotojams, nesi sti ši duomen nieĖam eėektroniniu paštu ar kitais
informacijos perdavimo būdais;
7.3. vartotojo sėaptažodį rekomenduojama tiesiog įsiminti ir nieĖur jo nerašyti. Geras
sėaptažodis yra neėogišĖas sĖaiči , raidži ir sĖyrybos ženĖė rinkinys;
7.4. naudoti tinĖam interneto naršyĖėę. SieĖiant užtiĖrinti prisijungimo saugum , reiĖ t
naudotis naujausiomis ir oficiaėiomis naršyĖėi versijomis;
7.5. rekomenduojama naudoti eĖrano užsĖėand su sėaptažodžiu, Ėad Ėompiuteriu negaė t
laisvai pasinaudoti tretieji asmenys;
7.6. nuoėat atnaujinti operacinę sistem ir naršyĖėę, Ėad vartotojas tur t gaėimybę nuoėat gauti
aptinĖam saugumo Ėėaid pataisas;
7.7. naudoti antivirusines programas ir kitokias sunkiai tretiesiems asmenims įveiĖiamas
apsaugos priemones.
SAUGUMAS
8. Vadovaudamiesi Lietuvos RespubėiĖos asmens duomen teisin s apsaugos įstatymu, Europos
S jungos ir Ėt. duomen apsaug regėamentuojančiais teis s aĖtais, mes taikome priemones, kurios
užĖirst Ėeėi neteis tai prieigai arba neteis tam jūs duomen panaudojimui. NOVATURAS
užtiĖrina, jog Jūs pateiĖiami duomenys būt apsaugoti nuo bet ĖoĖi neteis t veiĖsm : neteis to
asmens duomen paĖeitimo, atsĖėeidimo ar sunaiĖinimo, asmens tapatyb s vagyst s, suĖčiavimo bei
asmens duomen apsaugos ėygis atitiĖt Lietuvos RespubėiĖos teis s aĖt reiĖaėavimus. Internetinio
puslapio www.novaturas.lt registruot vartotoj duomenis sauganti duomen baz yra apsaugota
nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
9. NOVATURAS naudoja atitinĖamas versėo sistemas ir procedūras, ėeidžiančias apsaugoti ir ginti Jūs
mums patiĖ tus asmeninius duomenis. NOVATURAS naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines
priemones, ribojančias prieig prie Jūs asmenini duomen ir j panaudojim NOVATURO
serveriuose. Tik specialius leidimus turintys NOVATURO darbuotojai turi teisę matyti Jūs
asmeninius duomenis, pateiktus prisiregistravus www.novaturas.lt, darbo tikslais.
PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS
10. NOVATURO renkama informacija gaėi būti: Jūs vardas, pavard , eė. pašto adresas, teėefono numeris,
nam adresas, paso numeris, gimimo data, lytis ir kita. Internetiniame puslapyje gaėi būti renĖama
tam tikra informacija apie Jūs apsiėanĖym , pavyzdžiui: interneto protoĖoėo (IP), Ėurį naudodami
Jūs pasieĖiate internet , adresas; Jūs apsiėanĖymo internetiniame puslapyje www.novaturas.lt data
ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Jūs apėanĖote būdami internetiniame puslapyje
www.novaturas.lt; naudojama naršyĖė ; informacija apie Jūs Ėompiuterio operacinę sistem ;
mobiėi j program ėi versijos; kalbos nustatymai ir kita. Jei naudojate mobiė jį įrenginį, taip pat gaėi
būti renĖami duomenys, ėeidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tip , įrenginio nustatymus taip pat
geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama internetiniam puslapiui
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www.novaturas.lt pagerinti, tendencijoms analizuoti, produĖt ir pasėaug tobuėinimui ir
internetiniam puslapiui www.novaturas.lt administruoti.
Jūs įvesti asmeniniai duomenys saugomi tam, Ėad nereiĖ t vis iš naujo įvesti tos pačios
informacijos ir kad internetinis puslapis www.novaturas.lt būt pritaiĖytas Jūs individuaėiems
poreikiams ir interesams.
Visi internetinio puslapio www.novaturas.lt vartotoj registracijos metu nurodyti duomenys, taip pat
duomenys, gauti vartotojui apsilankius internetiniame puslapyje www.novaturas.lt, yra kaupiami,
saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomen apsaugos įstatyme numatytus
reikalavimus bei Ėitus Lietuvos RespubėiĖoje asmens duomen apsaug regėamentuojančius teis s
aktus. NOVATURAS užtiĖrina gaut duomen apsaug ir įsipareigoja ši informacij panaudoti tiĖ
esant vartotojo sutikimui ir tiĖ įstatymo numatytais atvejais.
Rinkdamas ir saugodamas duomenis apie Jus, NOVATURAS laikosi ši princip :
13.1. Registruot vartotoj suteiĖt informacij renĖa, tvarĖo ir saugo griežtai ėaiĖydamasis
Lietuvos RespubėiĖos asmens duomen teisin s apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos
civiėinio ĖodeĖso ir Ėit ši teis s sritį Lietuvos RespubėiĖoje regėamentuojanči teis s aĖt
reiĖaėavim .
13.2. Kaupia tiĖ tuos duomenis, Ėurie būtini teiĖiant ĖoĖybišĖas pasėaugas registruotam
vartotojui, įsĖaitant Ėonsuėtavim apie NOVATURO produktus ir paslaugas.
13.3. Registruot vartotoj duomenis gaėi sužinoti tiĖ atitinĖam Ėompetencij turintys
NOVATURO darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos NOVATURAS pasiteėĖ pasėaugai
registruotam vartotojui teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
13.4. Registruot vartotoj duomen NOVATURAS neatsĖėeidžia tretiesiems asmenims,
išsĖyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atėiĖti NOVATUR įpareigojo pats
registruotas vartotojas.
13.5. NOVATURAS stengiasi, kad klient duomenys būt išsamūs, nepasenę ir tvarĖingi, tod ė
prašome juos nuolat tikslinti.
13.6. NOVATURAS gerbia Jūs privatum ir įsipareigoja nuoėatos ėaiĖytis ši Jūs duomen
apsaugos princip .
Prisiregistravę prie internetinio pusėapio www.novaturas.lt ir tapę registruotu vartotoju Jūs sutinkate
su tuo, kad NOVATURUI internetiniame puslapyje www.novaturas.lt pateikti duomenys apie Jus
bus naudojami tiesiogin s rinĖodaros tiĖsėais ir toĖiu būdu pad s užtiĖrinti nuoėatinį internetinio
puslapio www.novaturas.lt bei NOVATURO pasėaug tobuėinim bei vystym ir suteiĖs gaėimybę
pateiĖti Ėuo geresnius pasėaug pasiūėymus.
14.1.Jūs duomenis gaėime naudoti įstatym ėeidžiamoms rinĖodaros veiĖėoms. Pavyzdžiui:
remiantis Jūs pateiĖta informacija ir Jums ėanĖantis NOVATURO internetiniame
puslapyje www.novaturas.lt, naudojantis mobiėiomis program ė mis ar naršant treči j
šaėi tinklalapiuose bei socialiniuose tinkluose, galime rodyti specialiai Jums pritaikytus
pasiūėymus.
Peržiūr ti ir redaguoti internetiniame pusėapyje www.novaturas.lt pateiĖt asmeninę informacij ir
susisiekimo su Jumis kontaktinius duomenis, gaėite apsiėanĖę atitinĖamuose internetinio pusėapio
www.novaturas.lt skyriuose.
Jeigu Jūs duomenys yra netiĖsėūs, neteisingi ar neišsamūs, d ė ši priežasči NOVATURAS negali
tinkamai teikti internetiniame puslapyje www.novaturas.lt teiĖiam pasėaug ir vyĖdyti registruoto
vartotojo užsaĖym . ToĖiu atveju registruotas vartotojas tur t duomenis patiĖsėinti nedeėsiant.

SLAPUKAI („COOKIES“) IR J NAUDOJIMAS
17. Daėis informacijos surenĖama automatišĖai tuo metu, Ėai Jūs apsiėanĖote internetiniame puslapyje
www.novaturas.lt, Ėadangi Jūs interneto protoĖoėo adres turi atpažinti NOVATURO serveris.
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Internetiniame puslapyje www.novaturas.lt taip pat naudojami duomen anaėizavimo vaėdymo
įranĖiai - slapukai ("cookies").
Prisiregistruodami internetiniame puslapyje www.novaturas.lt Jūs sutinĖate, Ėad Jūs Ėompiuteryje
(įrenginyje) būt įrašomi šiose TaisyĖė se minimi slapukai.
SėapuĖai yra nedideėi duomen ĖieĖiai, Ėuriuos internetinis pusėapis pataėpina Jūs Ėompiuteryje.
Internetiniai pusėapiai neturi atminties. Jums naršant po sĖirtingus interneto pusėapius Jūs nebūsite
atpažintas Ėaip tas pats vartotojas. SėapuĖai ėeidžia internetiniam pusėapiui atpažinti Jūs naršyĖėę.
Pagrindin sėapuĖ pasĖirtis - prisiminti Jūs pasirinĖtis, pavyzdžiui, pageidaujam internetinio
puslapio Ėaėb . SėapuĖai taip pat padeda Jus atpažinti, Ėai grįžtate į t patį internetinį pusėapį. Jie
padeda internetinį pusėapį pritaiĖyti asmeniniams poreiĖiams. SėapuĖai negaėi būti naudojami
programoms vyĖdyti ar virusams į Ėompiuterį pernešti. SėapuĖai yra skiriami tik Jums ir juos gali
perskaityti tiĖ domeno, Ėuris išsiunt Jums sėapuĖ , voratinĖėio serveris. Vienas svarbiausi sėapuĖ
tiĖsė yra teiĖti patogi funĖcij , Ėad taupyt Jūs ėaiĖ . Pavyzdžiui, jei tinĖėapį taiĖote asmeniniams
poreikiams arba naršote internetiniame puslapyje, sėapuĖai apsiėanĖius v ėiau pad s internetiniam
puslapiui atsiminti specifinę informacij . Taip paprasčiau pristatyti aĖtuaė turinį, ėengviau naršyti
internetiniame pusėapyje ir pan. Sugrįžę į internetinį pusėapį, galite rasti savo anĖsčiau pateiĖt
informacij , taigi gaėite ėengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
Yra sĖirting tip sėapuĖai ir sĖirtingi j panaudojimo būdai. SėapuĖus gaėima susĖirstyti į Ėategorijas
pagaė j pasĖirtį, iėgaamžišĖum ir j viet internetiniame pusėapyje. SėapuĖ pagaėba duomen
tvarĖymas nesuteiĖia gaėimyb s tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatyb s.
NOVATURO internetiniame puslapyje www.novaturas.lt naudojami ši tip sėapuĖai:
21.1.Techniniai slapukai: internetinio puslapio www.novaturas.lt registruotiems vartotojams
NOVATURAS stengiasi pateiĖti pažang bei ėengv naudoti internetinį pusėapį, kuris
automatišĖai prisitaiĖo prie j nor ir poreiĖi . Kad t pasieĖt , NOVATURAS naudoja
techninius sėapuĖus, Ėurie ėeidžia matyti internetinį pusėapį ir įgaėina teising jo veiĖim , o
Jūs gaėite prisijungti prie turimos pasĖyros ir tvarĖyti savo duomenis bei Ėit informacij .
Internetinis puslapis www.novaturas.lt tinĖamai veiĖia tiĖ technini sėapuĖ d Ėa.
21.2.Funkciniai slapukai: NOVATURAS taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie ėeidžia
prisiminti Jūs pasirinĖimus ir drauge efeĖtyviai naudotis internetiniu puslapiu.
Pavyzdžiui, sėapuĖ d Ėa internetinis puslapis prisimena Jūs pasirinĖt Ėaėb , atliktas
paiešĖas ar peržiūr tas, NOVATURO siūėomas keliones bei paslaugas. Šio tipo sėapuĖai
n ra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau gaėimybi ir Jūs
naršym daro maėonesnį.
21.3.Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus NOVATURAS naudoja siekdamas suprasti, kaip
NOVATURO lankytojai naudoja internetinį pusėapį www.novaturas.lt, atrasti siėpn sias ir
stipri sias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darb bei
toėiau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Jūs peržiūr tus pusėapius,
Jūs naudojamos pėatformos tip , datos ir ėaiĖo informacij , paspaudim sĖaiči , peė s
jud jim ir naršymo veiĖė , raĖtinius žodžius ir Ėit teĖst , Ėurį renĖate internetinio
puslapio naršymo metu. Taip pat anaėitinius sėapuĖus NOVATURAS naudoja
internetin ms reĖėamos Ėompanijoms, sieĖdamas anaėizuoti vartotoj eėgesį po to, Ėai
jiems parodoma NOVATURO internetin reĖėama. NOVATURAS nežino kas Jūs esate,
renĖa tiĖ anonimišĖ informacij .
21.4.Komerciniai slapukai: šiuos slapukus NOVATURAS naudoja talpindamas NOVATURO
reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nuĖreipiamosios reĖėamos“
rodomos remiantis informacija apie lankytojo iešĖotas Ėeėion s Ėryptis.
Ši vaėdymo įranĖi tiĖsėas yra užtiĖrinti tinĖėapio naršymo ĖoĖybę, pad ti NOVATURUI sužinoti
internetinio puslapio www.novaturas.lt ir atsĖir jo daėi ėanĖomum , suprasti internetinio pusėapio

registruot vartotoj srautus, tobulinti šį internetinį pusėapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau
patenkinti ėanĖytoj poreikius.
23. KieĖvien Ėart ėanĖydamiesi NOVATURO internetiniame puslapyje www.novaturas.lt galite
priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau toĖiu atveju NOVATURAS negali garantuoti
internetinio puslapio naršymo ĖoĖyb s. Dauguma interneto naršyĖėi automatišĖai priima sėapuĖus,
bet jei norite, naršyĖėę gaėite ėengvai modifiĖuoti, Ėad j nepriimt . Taigi, Jūs turite gaėimybę bet
Ėuriuo metu ištrinti daėį ar visus sėapuĖus iš savo Ėompiuterio ar juos užbėoĖuoti, pasinaudodami
savo Ėompiuteryje esančia interneto naršyĖėe. UžbėoĖavus sėapuĖus, d ė technini priežasči Ėai
kurios internetinio puslapio www.novaturas.lt dalys Jums gali neveikti ar veikti netinkamai.
TINKLAPIO INDIKATORI NAUDOJIMAS
24. NOVATURAS kartais naudoja ne tik slapukus, bet ir tinĖėaėapio indiĖatorius. Tai mažutis vos vieno
piĖseėio grafinis paveiĖsė ėis, Ėuris į Jūs Ėompiuterį patenĖa Ėaip tinĖėaėapio daėis arba Ėaip HTML
eėeĖtroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per Ėitus pasėaug tieĖ jus, šiuos paveiĖsė ėius NOVATURAS
naudoja Ėaip interneto reĖėam arba treči j šaėi internetiniuose puslapiuose nor dami sužinoti, ar
vartotojas, Ėuriam rodoma reĖėama, atėieĖa užsaĖym , anaėizuodami vartotoj jud jim ir sieĖdami
optimizuoti siūėomas pasėaugas.
25. NOVATURAS gaėi įtrauĖti tinĖėapi indiĖatorius į reĖėaminius elektroninius ėaišĖus arba
informacinius pranešimus, Ėad būt gaėima nustatyti, ar ėaišĖai buvo atidaryti. Kai Ėuriuos tinĖėapi
indiĖatorius gaėi prid ti treči j šaėi pasėaug teiĖ jai, Ėad nustatyt NOVATURO reĖėamini
kampanij ar bendravimo elektroniniu paštu efeĖtyvum . TinĖėapi indiĖatorius gaėi naudoti
nor dami Jūs Ėompiuteryje pataėpinti pastov sėapuĖ . Tada gaė s atpažinti Jūs Ėompiuterį
ĖieĖvien Ėart ėanĖantis tam tiĖruose pusėapiuose ar siunčiant eėektroninius ėaišĖus bei Ėaupti
anoniminę informacij apie toĖi pusėapi ėanĖomum . NOVATURAS draudžia naudoti tinĖėapi
indikatorius asmeninei informacijai rinkti ar prieigai prie jos.

KORESPONDENCIJA IR KOMUNIKACIJA
26. Prisiregistravę prie internetinio pusėapio www.novaturas.lt ir tapę registruotu vartotoju Jūs sutinĖate
gauti NOVATURO naujienėaišĖius, informacinius pranešimus ir kita. NOVATURAS taip pat gali
Jums si sti informacij bei pasiūėymus, susijusius su Jūs Ėeėion s Ėryptimi ir viešnage, nuolaidas,
akcijas ir kt.
27. NOVATURAS taip pat suteikia Jums gaėimybę atsisaĖyti NOVATURO siunčiamos informacijos. Jei
Jūs nebenorite gauti nepageidaujamos informacijos apie NOVATURO teikiamas paslaugas,
pakeitimus bet kada galite atlikti prisijungus su savo paskyra prie internetinio puslapio
www.novaturas.lt ir atžym jus varneėę paskyroje „Mano duomenys“ -> „Informacijos nustatymai“.
IŠSIREGISTRAVIMAS
28. Registracijos metu Jūs susiĖuriate savo pasĖyr , formuojate savo profiėį. Vartotojas gali bet kuriuo
metu koreguoti, pildyti arba informuoti NOVATUR apie pageidavim ištrinti savo pasĖyr . Tuo
atveju, jei Jūs nebepageidaujate būti internetinio puslapio www.novaturas.lt registruotu vartotoju,
Jūs turite savo pageidavim išreiĖšti NOVATURUI elektroninio pašto adresu: info@novaturas.lt.
Savo pageidavim d ė pasĖyros ištrynimo turite si sti tiĖ iš to eėeĖtroninio pašto adreso, kuris buvo
panaudotas NOVATURO internetinio puslapio www.novaturas.lt registruoto vartotojo paskyrai
suĖurti. NOVATURAS ištrynęs Jūs pasĖyr ištrina ir visus joje esančius Jūs duomenis. Vis d ėto
tam tiĖr informacij turime saugoti administravimo tiĖsėais, ypač Ėai reiĖia užtiĖrinti vaėstyb s
saugum ir gynyb , vieš j tvarĖ , nusiĖaėtim prevencij , tyrim , nustatym ar baudžiam jį

perseĖiojim , ginti svarbius vaėstyb s eĖonominius ar finansinius interesus, Ėit asmen teisi ir
ėaisvi apsaug .
INTELEKTIN S NUOSAVYB S TEIS S
29. Jei nenurodyta Ėitaip, programin įranga, reiĖaėinga NOVATURO pasėaugoms, prieinama arba
naudojama NOVATURO internetiniame puslapyje www.novaturas.lt ir inteėeĖtuaėin s nuosavyb s
teis s (įsĖaitant autorines teises) į internetinio pusėapio turinį ir informacij priĖėauso NOVATURUI.
30. Be išanĖstinio NOVATURO rašytinio sutiĖimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet ĖoĖiu
Ėitu būdu naudoti bet Ėuri internetinio puslapio www.novaturas.lt daėį (bet ĖoĖį turinį, ėogotip ,
programinę įrang , produĖtus, pasėaugas ar Ėt.) treči j asmen Ėomercin je ūĖin je veiĖėoje.
Draudžiama atėiĖti bet Ėuriuos Ėitus veiĖsmus gaėinčius pažeisti NOVATURO nuosavyb s teises į šį
internetinį pusėapį, o taip pat prieštaraujančius s žiningai ĖonĖurencijai, reĖėamai, pažeidžiančius
autori teises, Ėitus teis s aĖtus ir gaėiojanči praĖtiĖ .
31. Bet ĖoĖs neteis tas teisi panaudojimas ar Ėuris nors iš min t veiĖsm sudarys esminį NOVATURO
inteėeĖtin s nuosavyb s (įsĖaitant autorines ir kitas) teis s pažeidim .
ATSAKOMYB
32. NOVATURAS neatsaĖo už ryšio sutriĖimus, d ė Ėuri internetinio puslapio www.novaturas.lt
registruoti vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
33. Registruotam vartotojui, kuris nesilaiko ši TaisyĖėi be atsĖiro įsp jimo gaėi būti panaiĖinta
registracija ir/ar apribotos teis s internetiniame puslapyje www.novaturas.lt.
34. NOVATURAS neturi gaėimyb s visišĖai garantuoti, Ėad internetinio puslapio www.novaturas.lt
funĖcionavimas bus nepertrauĖiamas ir be joĖi sutriĖim bei Ėėaid , Ėad šis internetinis puslapis
bus visišĖai apsaugotas nuo virus ar Ėit ĖenĖsming Ėomponent . Jūs esate informuojami, kad bet
ĖoĖia medžiaga, Ėuri Jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi internetiniu puslapiu
www.novaturas.lt, yra išimtinai registruoto vartotojo nuožiūra bei riziĖa, ir tiĖ Jūs atsakot už žaė ,
padaryt Jums bei kompiuterinei sistemai.
35. Registruotas vartotojas prisiima vis riziĖ ir atsaĖomybę už treči j asmen veiĖsmus
internetiniame puslapyje www.novaturas.lt, atliktus pasinaudojus jo prisijungimo duomenimis, ir
įsipareigoja įvyĖdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis vartotojo prisijungimo
duomenimis, įsĖaitant, bet neapsiribojant atsisĖaityti už užsaĖytas pasėaugas.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Jums lankantis NOVATURO internetiniame puslapyje www.novaturas.lt ir pateiĖiant informacij
apie save, yra ėaiĖoma, Ėad susipažinote ir sutinĖate su ši TaisyĖėi nuostatomis.
37. Šioms TaisyĖė ms taiĖoma Lietuvos RespubėiĖos teis .
38. Ši TaisyĖėi pagrindu Ėyėantiems santyĖiams taiĖoma Lietuvos RespubėiĖos teis .
39. Visi nesutarimai, Ėiėę d ė ši TaisyĖėi vyĖdymo, sprendžiami deryb būdu. NepavyĖus susitarti,
ginčai sprendžiami Lietuvos RespubėiĖos teis s aĖt nustatyta tvarĖa.
40. NOVATURAS pasiėieĖa teisę bet Ėuriuo metu savo nuožiūra piėdyti, Ėeisti šias TaisyĖėes. TaisyĖėi
paĖeitimai įsigaėioja TaisyĖėi paskelbimo internetiniame puslapyje www.novaturas.lt dien .
-

Jeigu bus padaryti ši TaisyĖėi pakeitimai, NOVATURAS apie tai informuos registruot
internetinio puslapio www.novaturas.lt vartotoj asmenišĖai. Jeigu registruotas internetinio
puslapio www.novaturas.lt vartotojas nesutinĖa su TaisyĖėi paĖeitimais po min to pranešimo,
apie TaisyĖėi pasiĖeitim , gavimo, Ėurie bėogina jo pad tį, vartotojas turi teisę nutrauĖti
naudojim si šiuo internetiniu puslapiu ir Ėreiptis į NOVATUR d ė pageidavimo ištrinti savo
pasĖyr . Jeigu vartotojas to nepadaro, ėaiĖytina, Ėad jis sutinĖa su visais TaisyĖėi paĖeitimais.

-

Registruotas internetinio puslapio www.novaturas.lt vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad
tuo atveju, jei jis pasinaudoja internetinio puslapio www.novaturas.lt pasėaugomis po TaisyĖėi
paĖeitimo datos, vartotojo naudojimosi šiuo internetiniu pusėapiu ir/ar pasėaug per jį užsaĖymo
faĖt NOVATURAS vertina Ėaip naujos TaisyĖėi redaĖcijos s ėyg pri mim .

