Teisin?s pastabos

J?s? prieigai prie šios svetain?s ir naudojimuisi ja taikomos šios Naudojimosi s?lygos. Atsidarydami m?s?
svetain? ir ja naudodamiesi, patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Naudojimosi s?lygomis be joki? išlyg? ir
apribojim?, ir kad sutinkate j? laikytis.
KITOS TAIKOMOS S?LYGOS
Šiose Naudojimosi s?lygose remiamasi ir jos apima šias papildomas s?lygas, kurios taip pat galioja Jums
naudojantis m?s? Svetaine:
M?s? Privatumo taisykl?s Privatumo [1] taisykl?s, kurios nustato s?lygas, kaip mes tvarkome visus
J?s? asmens duomenis, surinktus iš J?s? arba J?s? mums pateiktus. Naudodamiesi m?s? Svetaine, J?s
sutinkate su tokiu duomen? tvarkymu ir užtikrinate, kad visi J?s? mums pateikti duomenys yra tiksl?s.
M?s? Slapuk? naudojimo taisykl?s Slapukus [2], pateikian?ios informacij? apie slapuk? naudojim?
m?s? Svetain?je.
M?s? žemiau pateikiamos Tinkamo naudojimosi taisykl?s, apibr?žian?ios, kaip m?s? Svetaine
naudotis leidžiama, ir kaip ja naudotis draudžiama. Naudodamiesi m?s? Svetaine turite sutikti su
šiomis Tinkamo naudojimosi taisykl?mis.
APIE MUS
Šios Svetain?s savinink? ir valdytoja yra „AkzoNobel Decorative Coatings B.V.“, Nyderlanduose registruota
bendrov?, jos ?mon?s kodas yra 28080245, registracijos adresas Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ,
Nyderlandai.
PRIEIGA PRIE M?S? SVETAIN?S
Prieiga prie m?s? svetain?s leidžiama laikinai, ir mes pasiliekame teis? be ?sp?jimo atšaukti arba pakeisti
paslaugas, teikiamas m?s? Svetain?je. Mes negarantuojame, kad m?s? Svetain? ar bet koks joje esantis
turinys bus visada prieinami ar prieinami nepertraukiamai. Mes galime be išankstinio pranešimo sustabdyti,
atšaukti, nutraukti ar pakeisti vis? savo Svetain? ar bet kuri? jos dal?. Mes neprisiimame jokios atsakomyb?s,
jei d?l koki? nors priežas?i? m?s? Svetain? bus neprieinama bet kuriuo metu ar bet kur? laikotarp?. Kartais
mes galime apriboti prieig? prie kai kuri? m?s? Svetain?s dali? arba visos m?s? Svetain?s.
J?s esate patys atsakingi už visas reikalingas priemones, kad tur?tum?te prieig? prie m?s? Svetain?s.
J?s taip pat turite užtikrinti, kad visi asmenys, patenkantys ? m?s? Svetain? per J?s? interneto prieig?, b?t?
susipažin? su šiomis Naudojimosi s?lygomis, ir j? laikyt?si.
Jei esate pasirink?, arba Jums buvo suteiktas vartotojo identifikavimo kodas, slaptažodis ar bet kokia kita

informacija, susijusi su m?s? saugumo proced?romis, toki? informacij? turite laikyti konfidencialia ir
neatskleisti jos jokiai tre?iajai šaliai. Mes turime teis? savo nuoži?ra bet kuriuo metu panaikinti bet kok?
identifikavimo kod? ar slaptažod?, tiek J?s? pasirinktus, tiek m?s? paskirtus.
J?s neturite teis?s naudoti ar suteikti galimyb?s kitiems naudoti joki? automatini? sistem? ar programin?s
?rangos ištraukti m?s? Svetain?s turin? ar duomenis komerciniais tikslais, išskyrus atvejus, kai J?s ar bet
kuri atitinkama tre?ioji šalis yra sudariusi su mumis raštišk? sutart?, aiškiai leidžian?i? vykdyti toki? veikl?.
ŠI? NAUDOJIMOSI S?LYG? PAKEITIMAI
Šias Naudojimosi s?lygas kartais galime pakeisti. Prašom reguliariai jas perskaityti, kad b?tum?te tikri, jog
žinote apie visus m?s? atliktus pakeitimus. Jei toliau naudojat?s m?s? Svetaine, laikoma, kad sutinkate su
pakeitimais. Jei su tokiais pakeitimais nesutinkate, m?s? Svetaine naudotis negalite.
M?S? SVETAIN?S PAKEITIMAI
Kartais savo Svetain? mes galime atnaujinti bei bet kuriuo metu galime keisti m?s? Svetain?je pateikiam?
turin?. Ta?iau atkreipiame d?mes?, kad bet kuris turinys bet kuriuo metu m?s? Svetain?je gali b?ti pasen?s,
ir mes ne?sipareigojame jo atnaujinti. Mes negarantuojame, kad m?s? Svetain?je ar jos turinyje nebus klaid?
ar praleidim?.
INTELEKTIN?S NUOSAVYB?S TEIS?S
Jei aiškiai nenurodyta kitaip, mums arba m?s? grup?s bendrov?ms priklauso visos intelektin?s nuosavyb?s
teis?s ? Svetain? ir joje skelbiam? medžiag? (?skaitant, ta?iau neapsiribojant vien tik tekstais, paveiksl?liais,
garso ir vaizdo medžiaga, html kodais ir mygtukais) („Turinys“). Šios teis?s apima, ta?iau vien tuo
neapsiriboja, visas autori? teises, duomen? bazi? teises, preki? ženkl? pavadinimus ir preki? ženklus.
J?s galite ži?r?ti, atsispausdinti ir naudoti ši? Svetain? ir jos turin? tik savo asmeniniais, nekomerciniais
tikslais. Mes ir m?s? grup?s bendrov?s aiškiai pasilieka visas intelektin?s nuosavyb?s teises ? ši? Svetain? ir
jos turin?, o J?s? Svetain?s ir jos Turinio naudojimui taikomi toliau nurodyti apribojimai. J?s negalite:
pašalinti autori? teisi? ar kitos nuosavyb?s teisi? ženkl?, esan?i? Turinyje;
naudoti Svetain?s Turinio tokiu b?du, kuris gali pažeisti bet kokias autori? teises, m?s? ar bet kurios
tre?iosios šalies intelektin?s nuosavyb?s teises arba nuosavyb?s teises;
atkurti, keisti, rodyti, vykdyti, skelbti, platinti, skleisti, transliuoti, pateikti viešai ar si?sti bet kokiai
tre?iajai šaliai arba naudoti ši? Svetain? ir/arba jos Turin? bet kokiu b?du, ?skaitant bet kokius
komercinius tikslus, be išankstinio m?s? rašytinio sutikimo.
Mes aiškiai pasiliekame visas teises ? www.sadolin.lt [3] domeno vard? ir visus susijusius domenus bei
subdomenus, pavadinim? „AkzoNobel“, savo logotip? ir savo paslaug? ženklus, preki? ženkl? pavadinimus
ir/arba preki? ženklus. Kiti m?s? Svetain?je pamin?ti preki? ženklai, produktai ir bendrovi? pavadinimai gali
b?ti atitinkam? j? savinink? arba licencij? tur?toj? preki? ženklai, ir teis?s ? juos priklauso atitinkamiems j?
savininkams arba licencij? tur?tojams.
SPALV? TIKSLUMAS
Mes labai stengiam?s, kad spalvos ekrane b?t? kuo tikslesn?s. Deja, negalime užtikrinti tikslaus spalv?
ekrane ir reali? produkt? spalv? atitikimo, tod?l negalima tik?tis, kad ekrane rodomos spalvos yra tiksliai
tokios, kaip produkt? spalvos. Spalvos ekrane gali b?ti kitokios ir d?l j?s? ekrano nustatym? bei jo

skiriamosios gebos. Jei abejojate d?l spalvos, rekomenduojame esant galimybei užsisakyti m?gin? vietos
parduotuv?je arba internetu.
INFORMACIJOS IR TURINIO TIKSLUMAS
M?s? Svetain?s Turinys ir informacija yra pateikiami nemokamai ir tik informavimo tikslais ir nesukuria
tarp J?s? ir m?s? verslo ar profesini? paslaug? santyki?. Mes ?d?jome pakankamai pastang? užtikrinti, kad
visas šioje Svetain?je pateikiamas Turinys ir informacija b?t? tiksl?s j? paskelbimo metu, ta?iau ?ia gali b?ti
atsitiktini? arba neatidumo klaid?.
Poži?riai ir nuomon?s, išd?styti Turinyje, kuriuos pateik? kiti m?s? Svetain?s vartotojai, yra juos
pateikusi?j?, o ne „AkzoNobel“, ir mes neprisiimame jokios atsakomyb?s d?l j? turinio.
Mes nekontroliuojame kit? vartotoj? m?s? Svetain?je pateikiamos informacijos, kuri yra prieinama per
Svetain?, ir Turinys negali b?ti valdomas iš anksto.
Svetain?, informacija ir Turinys Svetain?je pateikiami „kaip yra“. Mes negarantuojame ir neteikiame nei
išreikšt?, nei numanom? patvirtinim? ar garantij? d?l šioje Svetain?je pateikiamos informacijos ir Turinio,
?skaitant bet k?, tiesiogiai arba netiesiogiai naudojam? iš šios Svetain?s, ir pasiliekame teis? bet kuriuo metu
daryti pakeitimus ir pataisymus be išankstinio pranešimo. Šioje svetain?je skelbiami komentarai ir
informacija nelaikytini patarimais, kuriais galima pasitik?ti. Mes neprisiimame jokios atsakomyb?s d?l bet
koki? netikslum? ar praleidim? Svetain?je, ir bet kokie sprendimai, padaryti remiantis Svetain?je pateikta
informacija ir nuomon?mis, yra paties vartotojo atsakomyb?.
VIRUSAI
Mes ?d?jome pakankamai pastang? užtikrinti, kad Svetain?je neb?t? virus?. Ta?iau mes negarantuojame ir
nepateikiame patvirtinim? ar garantij?, kad m?s? Svetain?je n?ra programavimo klaid? ir/arba virus?, tod?l
J?s? atsakomyb? yra užtikrinti, kad J?s? kompiuteryje yra ?diegta tinkama antivirusin? programa.
J?s negalite piktnaudžiauti m?s? Svetaine s?moningai ?diegdami joje virusus, Trojos arklius, kirminus,
logines bombas ar kit? medžiag?, kuri yra kenk?jiška arba technologiškai kenksminga. J?s negalite bandyti
nesankcionuotai pateikti ? m?s? Svetain?, server?, kuriame Svetain? laikoma, ar bet kok? kit? server?,
kompiuter? ar duomen? baz?, susijusius su m?s? Svetaine. J?s negalite daryti m?s? Svetain?je paslaug?
teikim? trikdan?i? atak? arba paskirstyt? paslaug? teikim? trikdan?i? atak?. Šios s?lygos pažeidimas gali b?ti
laikomas nusikalstama veikla. Apie tok? pažeidim? mes pranešime atitinkamoms teis?saugos institucijoms ir
bendradarbiausime su jomis atskleisdami joms J?s? tapatyb?. Tokio pažeidimo atveju J?s nedelsiant
prarandate teis? naudotis m?s? Svetaine.
NUORODOS ? M?S? SVETAIN?
Galima pateikti nuorod? ? m?s? Svetain?s pradin? puslap?, jei tai daroma s?žiningu ir teis?tu b?du, ir
nekenkia m?s? reputacijai ir ja nesinaudojama. Negalima pateikti nuorodos taip, kad tai reikšt? bet kokius
m?s? ryšius, leidimus ar patvirtinimus, jei j? n?ra. Negalima pateikti nuorodos ? m?s? Svetain? svetain?je,
kuri Jums nepriklauso.
M?s? Svetain? negali b?ti ?terpta ? joki? kit? svetain?, ir negalima sukurti nuorodos ? joki? kit? m?s?
Svetain?s dal?, išskyrus pradin? puslap?.
Pasiliekame teis? anuliuoti leidim? pateikti nuorod? be ?sp?jimo.
Interneto svetain?, kurioje pateikiate nuorod?, visais atžvilgiais turi tenkinti turinio standartus, pateiktus
m?s? Tinkamo naudojimo taisykl?se. Jei norite pasinaudoti m?s? Svetain?s Turiniu kitaip, nei nurodyta
aukš?iau, prašom kreiptis ? mus.

NUORODOS ? KITAS SVETAINES
M?s? Svetain?je ir/arba jos Turinyje gali b?ti nuorod? ? tre?i?j? šali? svetaines. Nusprend? apsilankyti bet
kokios tre?iosios šalies svetain?je, patys prisiimate rizik?. Mes nesame atsakingi už kitose svetain?se
pateikiam? turin?, jo tikslum? ir išsakytas nuomones. Nuorodos nereiškia, kad mes esame susij?, arba m?s?
Svetain? yra su jomis susijusi.
J?s? naršymui ir bendravimui bet kokioje kitoje svetain?je, ?skaitant svetaines, kuriose pateikiamos
nuorodos ? m?s? Svetain?, galioja t? svetaini? taisykl?s. Prieš naudodamiesi toliau, perskaitykite šias
taisykles.
M?s? su Jumis komunikacijoje gali b?ti informacijos iš tre?i?j? šali? interneto svetaini?. Tre?i?j? šali?
informacija bus aiškiai pažym?ta ir bus pateikta nuoroda ? šaltinio svetain?. Mes neprisiimame jokios
atsakomyb?s už medžiag?, pateikt? ar esan?i? tre?iosios šalies svetain?je, kuri? mes nurodome m?s?
komunikacijoje, taip pat neatsakome už tai, kaip tre?ioji šalis naudoja asmeninius duomenis.
Bet kokios nuorodos ?traukimas ? m?s? komunikacij? nereiškia, kad mes garantuojame už nurodyt?
svetain?. Nusprend? apsilankyti nurodytos tre?iosios šalies svetain?je, tai darote savo rizika.
REKLAMA
Svetain?je gali b?ti reklamuojami tre?i?j? šali? produktai ir paslaugos. Mes nesame atsakingi d?l jokio
reklamin?s medžiagos netikslumo ir neteikiame joki? garantij?, ar patvirtinim?, nei išreikšt?, nei numanom?,
d?l reklamuojam? preki? ar pasi?lym? kokyb?s ar efektyvumo.
PASI?LYMAI IR AKCIJOS
Kartais Svetain?je mes galime skelbti pasi?lymus, akcijas ir konkursus, kuriems bus taikomos specialios
s?lygos, apie kurias mes Jus informuosime.
MEDŽIAGOS ?K?LIMAS IR SKELBIMAS M?S? SVETAIN?JE
Jei naudojat?s funkcija, leidžian?ia ?kelti turin? ? m?s? Svetain? arba užmegzti kontakt? su kitais m?s?
Svetain?s vartotojais, turite laikytis Tinkamo naudojimo taisykl?se pateikt? turinio standart?. J?s užtikrinate,
kad toks ind?lis atitinka min?tus standartus, esate mums atsakingas ir ?sipareigojimo nesilaikymo atveju
tur?site atlyginti nuostolius. Tai reiškia, kad J?s b?site atsakingas už bet kokius nuostolius ar žal?, kuriuos
mes galime patirti d?l J?s? ?sipareigojimo nesilaikymo.
J?s suteikiate mums neišimtin?, nuolatin?, neatšaukiam?, perduodam?, nemokam? licencij? (?skaitant visas
teises perleisti licencij?) naudoti bet kok? turin?, kur? J?s ?k?l?te ? m?s? Svetain? ar joje paskelb?te („J?s?
turinys“) (?skaitant, be joki? apribojim?, teis? J?s? turin? adaptuoti, perdirbti, taisyti ar keisti) bet kokiose
medijose visame pasaulyje be joki? apribojim?, ir J?s užtikrinate, kad bet kokia J?s? pateikiama medžiaga
yra J?s? darbas arba J?s turite visas reikiamas atitinkamo savininko teises ir leidimus, ir kad J?s turite visas
atitinkamas teises ? J?s? turin?, suteikian?ias Jums teis? perduoti teises pagal š? punkt?.
J?s nes?lygiškai ir neatšaukiamai atsisakote ir sutinkate nepareikšti joki? moralini? teisi? ir kit? panaši?
teisi? bei vis? publikavimo ir privatumo teisi? jokioje pasaulio šalyje ryšium su m?s? teise naudotis J?s?
turiniu, suteikiama pagal ši? s?lyg?, maksimalia ?statym? leidžiama apimtimi.
J?s? turin? skelbsime savo nuoži?ra ir turime teis? prieš skelbdami arba po paskelbimo J?s? medžiag?
papildyti ar dal? jos ištrinti, arba atsisakyti j? skelbti.
Jei J?s? turinyje yra bet kokios medžiagos, kuri n?ra J?s? nuosavyb?, arba J?s neturite licencijos jos naudoti
ir/arba kurios naudojimo teis?s priklauso tre?iajai šaliai, J?s esate atsakingas už vis? leidim?, sutikim? ir/arba

licencij?, reikaling? teis?tam J?s? turinio naudojimui m?s? svetain?je pagal šias Naudojimo taisykles,
gavim? prieš pateikiant J?s? turin? be papildomo apmok?jimo.
Nors mes ne?sipareigojame moderuoti turinio savo Svetain?je, pasiliekame teis? steb?ti bet koki? per m?s?
Svetain? perduodam? arba gaunam? informacij?. Pasiliekame teis? savo nuoži?ra atmesti, užblokuoti,
sulaikyti arba pašalinti J?s? turin? bet kuriuo metu. Mes jokiu atveju negarantuojame, kad J?s? turinys ar
kuri nors jo dalis bus pateikiama m?s? Svetain?je.
J?s patvirtinate, kad pagal ?statymus J?s turite teis? pateikti toki? informacij? ir sutinkate, kad nepateiksite
jokios informacijos, jei juridiškai neturite tam teis?s. Mes turime teis? naudoti, kopijuoti, platinti ir atskleisti
tok? turin? tretiesiems asmenims bet kokiais tikslais. Mes taip pat turime teis? atskleisti J?s? tapatyb? bet
kuriai tre?iajai šaliai, pareiškusiai, kad kuri nors J?s? paskelbta arba ? m?s? Svetain? ?kelta medžiaga
pažeidžia jos intelektin?s nuosavyb?s teises arba jos teis? ? privatum?. Mes neprisiimame joki? pareig? ar
atsakomyb?s jokiai tre?iajai šaliai d?l J?s? ar bet kurio kito vartotojo m?s? svetain?je paskelbtos medžiagos
turinio ar tikslumo. Mes turime teis? savo nuoži?ra pašalinti bet kok? J?s? ?kelt? ? m?s? Svetain? turin? ar
?raš?.
Mes nesutinkame su neleistin? id?j?, išeinan?i? už nusistov?jusi? verslo santyki? rib?, pateikimu. Prašom per
m?s? Svetain? neskleisti neleistin? id?j?. Bet kokios id?jos, atskleistos mums ne per anks?iau užmegztus ir
dokumentuotus konfidencialius verslo ryšius, yra ne konfidencialios, ir tod?l mes turime teis? jas pl?toti,
naudoti, kopijuoti ir/arba komerciškai panaudoti jas arba panašias id?jas visa apimtimi, Jums už jas
neatlygindami ir nenurodydami J?s? autoryst?s. Pateikdami id?j? ar kit? išsami? informacij? mums per ši?
svetain?, J?s sutinkate su šiose taisykl?se pateikiamais apribojimais.
ATSAKOMYB?
Šioje Svetain?je skelbiamas Turinys yra pateikiamas be joki? garantij?, s?lyg? ar ?sipareigojim? d?l jo
tikslumo.
Tiek, kiek tai leidžiama pagal taikom? teis?, mes aiškiai atmetame:
visas s?lygas, garantijas, patvirtinimus ir kitus ?sipareigojimus, kurie gali b?ti taikomi m?s? Svetainei
arba Turiniui, kurie gal?t? b?ti numanomi pagal ?statymus, bendr?j? teis? arba nuosavyb?s teis?;
bet koki? atsakomyb? d?l bet koki? tiesiogini?, speciali?, netiesiogini? arba atsiradusi? kaip pasekm?s
nuostoli? ar žalos, patirt? vartotojo ryšium su šia Svetaine arba jos naudojimu, negal?jimu naudotis ar
d?l m?s? Svetain?s, bet koki? svetaini?, pateikian?i? nuorod? ? j? ir bet kokios medžiagos, skelbiamos
joje, naudojimo, ?skaitant:
pajam? ar ?plauk? netekim?;
pelno, pardavim?, verslo ar sutar?i? netekim?;
verslo sutrikdym?;
numatom? santaup? netekim?;
papildomas ar nereikalingas s?naudas;

privatumo netekim? arba duomen? praradim?;
galimybi?, prestižo ar reputacijos netekim?; arba
bet kokius kitus bet kokios r?šies nuostolius, atsiradusius d?l bet kokios priežasties naudojantis
m?s? svetaine ir bet kokia informacija ir nuomon?mis, gautomis tiesiogiai ar netiesiogiai iš
Svetain?s, sukeltus civilin?s teis?s pažeidimo (?skaitant aplaidum?), sutarties sulaužymo ar
kitaip, net kai tai buvo galima numatyti.
Ši išimtis apima vis? atsakomyb? d?l nuostoli? ir žalos, sukelt? bet koki? virus? ar bet kokio kito
kompiuterinio kodo, fail? ar program?, skirt? nutraukti, suvaržyti, sunaikinti, apriboti veikim? ar pažeisti
integralum? bet kokios kompiuterio programin?s ?rangos, aparatin?s ?rangos ar telekomunikacij? ?rangos ar
medžiagos, perduotos kartu arba kaip Svetain?s dalis, ar bet kokios medžiagos, atsisi?stos iš jos.
Mes neprisiimame jokios atsakomyb?s d?l svetaini?, ? kurias m?s? Svetain?je pateikiamos nuorodos, turinio,
ir nesame atsakingi d?l joki? nuostoli? ar žalos, galin?i? atsirasti Jums jomis naudojantis.
Atkreipkite d?mes?, kad kai kurios jurisdikcijos neleidžia numanom? garantij? atmetimo, tad kai kurios ar
visos aukš?iau pamin?tos išimtys Jums gali b?ti netaikomos.
Ta?iau niekas neatleidžia m?s? nuo atsakomyb?s d?l sužalojimo ar mirties, sukelt? d?l m?s? aplaidumo, taip
pat nuo m?s? atsakomyb?s už klaidinim?, bei nuo kitokios atsakomyb?s, nuo kurios negali b?ti atleidžiama
arba kuri negali b?ti apribojama pagal taikom? teis?.
KOMPENSAVIMAS
J?s sutinkate pilnai atlyginti mums d?l vis? ir bet koki? pretenzij?, prievoli?, nuostoli? ir išlaid? (?skaitant
bet kokius teisinius mokes?ius ir bet kokias tre?i?j? šali? pretenzijas), kylan?i? iš, arba susijusi? su bet kokiu
J?s? Naudojimo taisykli? pažeidimu.
ATSKIRIAMUMAS
Jei šios Naudojimo taisykl?s yra ar tapt? iš dalies negaliojan?ios, šalims toliau lieka galioti j? likusios dalies
nuostatos. Šalys pakeis negaliojan?i? dal? galiojan?iomis ir teisin? gali? turin?iomis nuostatomis, kuo geriau
atitinkan?iomis negaliojan?ios dalies nuostatas, atsižvelgiant ? ši? Naudojimo taisykli? turin? ir tiksl?.
TARPTAUTINIS NAUDOJIMAS
Svetain? n?ra skirta jokiam asmeniui kokioje nors jurisdikcijoje, kurioje d?l bet koki? priežas?i? Svetain?s
skelbimas ar prieinamumas yra draudžiami. Tie, kam toks draudimas taikomas, turi nesinaudoti Svetaine.
Mes nepatvirtiname, kad viskas šioje Svetain?je yra tinkama naudoti ar leidžiama vietos ?statym? visose
jurisdikcijoje. Tie, kas patenka ? Svetain?, tai daro savo iniciatyva, ir yra atsakingi už galiojan?i? vietos
?statym? ir teis?s akt? laikym?si; kilus abejoni?, reikia kreiptis teisin?s pagalbos.
Jei ši? Naudojimo taisykli? vertimas skirt?si nuo originalios angliškos versijos, pirmenyb? teikiama
angliškai versijai.
TAIKOMA TEIS?
Naudojimo taisykl?s ir bet kokie gin?ai ar pretenzijos, kylan?ios iš j? arba susijusios su jomis arba j? turiniu
arba forma, arba J?s? naudojimusi Svetaine (?skaitant nesutarimus, gin?us ar pretenzijas) reglamentuojami ir

aiškinami pagal Nyderland? teis?.
Nyderland? teismai turi išskirtin? jurisdikcij? d?l bet kokios pretenzijos, kylan?ios iš Svetain?s naudojimo,
arba susijusios su juo, ta?iau mes pasiliekame teis? pateikti Jums ieškin? d?l ši? Naudojimo taisykli?
pažeidimo J?s? gyvenamojoje šalyje ar bet kurioje kitoje tinkamoje šalyje.
TINKAMO NAUDOJIMO TAISYKL?S
Šios Tinkamo naudojimo taisykl?s nustato santyki? tarp J?s? ir m?s? s?lygas, kuriomis J?s galite lankytis
šioje Svetain?je. Šios Tinkamo naudojimo taisykl?s galioja visiems m?s? Svetain?s naudotojams ir
lankytojams.
J?s? naudojimasis m?s? Svetaine reiškia, kad J?s sutinkate ir ?sipareigojate laikytis vis? ši? Tinkamo
naudojimo taisykli?, papildan?i? Naudojimo taisykles.
DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS
M?s? Svetain? galite naudoti tik teis?tais tikslais. M?s? Svetain?s negalite naudoti:
jokiu b?du, pažeidžian?iu bet kok? galiojant? vietos, nacionalin? arba tarptautin? ?statym? arba teis?s
akt?;
jokiu b?du, kuris yra neteis?tas arba nes?žiningas, arba turi bet kok? neteis?t? arba nes?žining? tiksl?
arba poveik?;
siekiant arba bandant kokiu nors b?du pakenkti nepilname?iams;
si?sti, s?moningai gauti, ?kelti, atsisi?sti, naudoti arba pakartotinai naudoti bet koki? medžiag?,
neatitinkan?i? m?s? žemiau pateikt? TURINIO STANDART?;
si?sti arba tarpininkauti siun?iant bet koki? nepageidaujam? arba neleistin? reklam? arba reklamin?
medžiag? arba panaši? informacij? kita forma;
s?moningai si?sti bet kokius duomenis, si?sti ar ?kelti bet koki? medžiag?, turin?i? virus?, Trojos
arkli?, kirmin?, tiksin?i? bomb?, klaviš? paspaudim? registratori?, šnipin?jimo program?,
reklamavimo program? ar bet koki? kit? kenksming? program? ar panaši? kompiuterini? kod?, skirt?
neigiamai paveikti bet kokios kompiuterio programin?s ar aparatin?s ?rangos veikim?.
J?s taip pat sutinkate:
Neatkurti, nedauginti, nekopijuoti ir neperparduoti jokios m?s? Svetain?s dalies pažeidžiant m?s?
Naudojimo taisykli? nuostatas.
Nepatekti be leidimo, ne?siterpti, nepažeisti ir netrikdyti:
jokios m?s? Svetain?s dalies;

jokios ?rangos ar tinklo, kuriuose m?s? Svetain? yra saugoma;
jokios programin?s ?rangos, naudojamos pateikiant m?s? Svetain?; ar
jokios ?rangos, tinklo ar programin?s ?rangos, valdomos ar naudojamos bet kokios tre?iosios
šalies.
INTERAKTYVIOS PASLAUGOS
Kartais mes savo Svetain?je galime teikti interaktyvias paslaugas, ?skaitant, bet vien tuo neapsiribojant:
pokalbi? kambarius;
skelbim? lentas.
Kai mes teikiame kokias nors interaktyvias paslaugas, visada jums pateiksime aiški? informacij? apie
pasi?lyt? paslaug? tip?, ar jos moderuojamos, ir kokia moderavimo forma naudojama (?skaitant, ar tai
žmogaus, ar techninis moderavimas).
Padarysime visk?, kad ?vertintume galimus pavojus vartotojams (ir ypa? vaikams), keliamus tre?i?j? šali?,
naudojantis bet kokiomis m?s? Svetain?je si?lomomis Interaktyviomis paslaugomis, ir kiekvienu atveju
nuspr?sime, ar atitinkamas paslaugas reikia moderuoti (taip pat ir kokiu b?du) atsižvelgiant ? galimus
pavojus. Ta?iau mes ne?sipareigojame priži?r?ti, steb?ti ar moderuoti vis? m?s? Svetain?je teikiam?
Interaktyvi? paslaug?, ir tiek, kiek leidžia ?statymai, mes aiškiai atsiribojame nuo atsakomyb?s d?l bet koki?
nuostoli? ar žalos, atsiradusi? d?l Interaktyvi? paslaug? naudojimo vartotojui pažeidžiant m?s? turinio
standartus nepriklausomai nuo to, ar paslaugos moderuojamos, ar ne.
Nepilnametis, norintis naudotis m?s? Interaktyviomis paslaugomis, turi gauti savo t?v? arba glob?j?
sutikim?. T?vams, leidžiantiems vaikams naudotis Interaktyviomis paslaugomis, rekomenduojame atkreipti
d?mes? ? tai, kad svarbu kalb?tis su vaikais apie j? saugum? naudojantis internetu, nes moderavimas
neužtikrina visiškos apsaugos. Nepilname?iai, kurie naudojasi Interaktyviomis paslaugomis, turi b?ti
informuoti apie galimus pavojus.
Jei mes moderuojame Interaktyvias paslaugas, paprastai pateikiame kontaktus, kuriais galima kreiptis ?
moderatori?, jei kilt? koki? nors abejoni? ar sunkum?.
TURINIO STANDARTAI
Šie turinio standartai galioja bet kokiai ir visai medžiagai, kuri? J?s pateikiate m?s? Svetain?je (Pateikimas),
ir bet kokioms su tuo susijusioms Interaktyvioms paslaugoms.
J?s turite sutikti su ši? standart? esme ir forma. Standartai galioja kiekvienai Pateikimo šaliai ir visiems kartu.
Pateikimai turi b?ti:
tiksl?s (jei juose pateikiami faktai);

s?žiningi (jei juose pateikiamos nuomon?s); ir
atitikti galiojan?ius Nyderland? ir bet kurios kitos šalies, iš kurios pateikiami, ?statymus.
Pateikimai negali:
b?ti ?žeidžiantys bet kur? asmen?;
b?ti nepador?s, ?žeidžiantys, skleidžiantys neapykant? ar kurstantys nesantaik?;
b?ti atvirai seksualinio pob?džio;
skatinti smurt?;
skatinti diskriminacij? pagal ras?, lyt?, religij?, tautyb?, ne?galum?, lytin? orientacij? ar amži?;
pažeisti kit? asmen? autori? teises, duomen? bazi? teises ar preki? ženkl? teises;
galimai klaidinti kitus asmenis;
pažeisti bet kokias teisines prievoles tre?iajai šaliai, pvz., sutartinius ?sipareigojimus arba
konfidencialumo ?sipareigojimus;
skatinti nelegali? veikl?;
grasinti, užgaulioti ar k?sintis ? kito žmogaus privatum?, arba sukelti susierzinim?, nepatogum? arba
nereikaling? nerim?;
galimai b?ti priekabiavimu, li?dinti, kelti sumišim?, panik? ar erzinti kit? asmen?;
naudojami apsimesti kitu asmeniu, suklaidinti d?l J?s? tapatyb?s ar ryši? su kitu asmeniu;
sudaryti ?sp?d?, kad jie yra pateikiami m?s?, jei iš tikr?j? taip n?ra; arba
palaikyti, reklamuoti ar prisid?ti prie bet kokio neteis?to akto, kaip antai (pateikiant tik kaip pavyzd?)
autori? teisi? pažeidimo ar netinkamo kompiuterio naudojimo.
SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS
Ar Jums naudojantis m?s? Svetaine buvo padarytas ši? Tinkamo naudojimo taisykli? pažeidimas, mes
spr?sime savo nuoži?ra. Jei bus nustatytas ši? taisykli? pažeidimas, mes galime imtis veiksm?, kuriuos

laikysime esant tinkamais.
Ši? Tinkamo naudojimo taisykli? nesilaikymas reiškia esmin? Naudojimo taisykli?, pagal kurias Jums
leidžiama naudotis šia Svetaine, pažeidim?, ir mes galime imtis vis? arba bet kuri? iš ši? veiksm?:
nedelsiant, laikinai arba visam laikui panaikinti J?s? teis? naudotis m?s? svetaine;
nedelsiant, laikinai arba visam laikui pašalinti bet koki? m?s? Svetain?je J?s? paskelbt? ar ?kelt?
medžiag?;
pateikti Jums ?sp?jim?;
prad?ti prieš Jus teisin? proces? d?l vis? d?l pažeidimo patirt? išlaid? kompensavimo (?skaitant, bet
vien tuo neapsiribojant, pagr?stas administracines ir teisines išlaidas);
imtis prieš Jus kit? teisini? veiksm?;
jei mes pagr?stai laikome tai reikalinga, atskleisti ši? informacij? teis?saugos institucijoms.
Mes neprisiimame atsakomyb?s d?l veiksm?, kuri? imam?s reaguodami ? ši? Tinkamo Naudojimo taisykli?
pažeidim?. Šiose taisykl?se aprašyti galimi m?s? veiksmai n?ra vieninteliai, ir mes galime imtis bet koki?
kit? veiksm?, kurie pagr?stai laikytini tinkamais.
KONTAKTINIAI DUOMENYS
Nor?dami kreiptis ? mus, rašykite šiuo e. pašto adresu: sadolin.lt@akzonobel.com [4]
„AkzoNobel Decorative Coatings B.V.“ („AkzoNobel“ grup?s dalis) yra Nyderlanduose registruota
bendrov?, ?mon?s kodas 28080295, registracijos adresas Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ,
Nyderlandai.
D?kojame, kad apsilank?te m?s? Svetain?je.
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