
PROJEKTAS
2022-05-18

TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp MB SEO Analytics, juridinio asmens kodas
306041779, registruotos buveinės adresas Malūno g. 1F-R1, 00126 Palanga (toliau – Paslaugos teikėjas
arba mes) ir Jūsų, pagal kurį Paslaugos teikėjas suteikia Jums galimybę naudotis mamyste.lt internetine
svetaine (toliau – Svetainė), kuri skirta dalinimuisi informacija apie [tėvystę, motinystę, nėštumą, vaiko
auginimą ir susijusias temas].

Su Paslaugos teikėju galite susisiekti šiais kontaktais:

El. paštas: [info@mamyste.lt]
Adresas: [ Malūno g. 1F-R1, 00126 Palanga]

Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate laikytis Taisyklių ir turite būti susipažinę su Svetainės Privatumo
politika. Jei turite klausimų, susijusių su šiomis Taisyklėmis ar Privatumo politika, prašome susisiekti su
mumis nurodytu el. pašto adresu. Jūs turite teisę naudotis Svetaine tik tuo atveju, jei laikysitės šių
Taisyklių bei galiojančių teisės aktų. Jeigu Jums mažiau nei 14 metų, naudotis Svetaine galite tik su tėvų
ar kitų teisėtų atstovų sutikimu.

SVETAINĖS TURINYS

Svetainėje esantį turinį (toliau – Turinys) kuria Paslaugos teikėjas arba tretieji asmenys – Turinio kūrėjai.
Jeigu esate Turinio kūrėjas, prieš pateikdamas Paslaugos teikėjui Turinį, turite susipažinti su šiomis
Taisyklėmis ir Privatumo politika ir šios Taisyklės sudaro sutartį tarp Jūsų ir Paslaugos teikėjo.

Turinio kūrėjas privalo užtikrinti, kad Turinys, jo talpinimas Svetainėje ir/ar kitoks naudojimas šiose
Taisyklėse numatytais būdais nepažeistų jokio kito asmens turtinių ir/ar neturtinių teisių ir/ar taikytinų
teisės aktų, ir užtikrinti, kad, be kita ko, Turinyje nebūtų:

● teisės aktais draudžiamos informacijos ar turinio;

● informacijos, galinčios pažeisti kito asmens teisę į atvaizdą (pavyzdžiui, į Turinį įtraukdamas
nuotraukas, video ar kitokį asmens atvaizdą, Turinio kūrėjas turi užtikrinti, kad jis turi teisę tai
atlikti ir tokio atvaizdo atžvilgiu suteikti Paslaugos teikėjui šiose Taisyklėse numatytas teises);

● informacijos, galinčios pažeisti kito asmens privatumą;

● informacijos, galinčios įžeisti kitą asmenį;

● kitam asmeniui priklausančio turinio ar bet kokių elementų, kurie gali būti autorių teisių ar kitos
intelektinės nuosavybės teisių objektas, išskyrus atvejus, jeigu Turinio kūrėjas turi teisę tokį turinį
ar elementus naudoti Turinyje ir suteikti Paslaugos teikėjui šiose Taisyklėse nurodytas teises;

● reklamos ar brukalų (spam);
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● virusų, kenkėjiškų programų ar kitų rizikingų duomenų, galinčių sukelti Svetainės, Paslaugos
teikėjo ar kitų asmenų duomenų ar turto (įskaitant kompiuterines sistemas, prietaisus ir kitą
įrangą) praradimą ar sugadinimą.

Paslaugos teikėjas nevertina ir nekoreguoja Turinio kūrėjų pateikto Turinio. Jeigu Paslaugos teikėjas dėl
bet kokių priežasčių mato poreikį Turinį koreguoti, jis apie tai informuoja Turinio kūrėją ir/ar iš anksto
suderina pakeitimus su Turinio kūrėju.

Jei Jūs manote, kad Svetainėje patalpintas Turinys pažeidžia šias Taisykles, teisės aktus ir/ar Jūsų teises ar
teisėtus interesus, prašome pranešti Paslaugos teikėjui šiose Taisyklėse nurodytu el. pašto adresu.

Paslaugos teikėjas turi teisę nedelsdamas ir be jokio išankstinio Turinio kūrėjo informavimo pašalinti
Turinį, jei gauna, jo vertinimu, pagrįstos informacijos apie tai, jog Turinys neatitinka visų aukščiau
išvardintų sąlygų, ar pažeidžia šias Taisykles, bet kokius taikytinus teisės aktus, ar kito asmens teises ar
teisėtus interesus. Paslaugos teikėjas neturi pareigos skelbti Turinio ir/ar įgyvendinti kitas Turinio kūrėjo
suteiktas teises.

Turinio kūrėjas turi teisę bet kada prašyti išimti jo sukurtą Turinį iš Svetainės, apie tai pranešdamas
Paslaugos teikėjui šiose Taisyklėse nurodytu el. pašto adresu. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas stengiasi
pašalinti Turinį iš Svetainės per [30 dienų]. Turinio kūrėjui yra žinoma ir suprantama, kad Turinio
pašalinimas iš Svetainės nereiškia Turinio pašalinimo iš interneto, kadangi iki Turinio pašalinimo Turinys
jau gali būti trečiųjų šalių užsaugotas, nukopijuotas, juo gali būti kitu būdu pasidalinta.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Teisės į Svetainę

Svetainėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Svetainė, o taip pat visi atskiri jos
elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią Svetainėje (išskyrus Turinio
kūrėjų pateiktą Turinį), bet kurio Svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės
nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Paslaugos teikėjui ir/ar kitiems asmenims, su kuriais yra
susitaręs Paslaugos teikėjas.

Teisės į Turinio kūrėjų kuriamą Turinį

Intelektinės nuosavybės teisės į Turinį priklauso Turinio kūrėjams. Turinio kūrėjas, pateikdamas Turinį
Paslaugos teikėjui, suteikia Paslaugos teikėjui šias teises:

● Išimtinę, nemokamą, perleidžiamą, sublicencijuojamą teisę (licenciją) viešai rodyti, viešai skelbti
(įskaitant ir reklamos ar kitais komerciniais tikslais) Turinį (ar bet kurią jo dalį), įskaitant ir
Turinio padarymą viešai prieinamu, internete, išskyrus socialinius tinklus, o taip pat visas šių
teisių įgyvendinimui reikiamas teises. Šiuo atveju išimtinė licencija reiškia, kad Paslaugos
teikėjas turi išimtinę teisę dalintis (įskaitant ir reklamos ar kitais komerciniais tikslais) Turiniu
internete, išskyrus socialinius tinklus, o Turinio kūrėjas, ketindamas dalintis Turiniu internete
kitur nei socialiniai tinklai, turi teisę Turinį cituoti, t. y., dalintis nedidele Turinio dalimi, kartu
pateikdamas nuorodą į Svetainę, kaip Turinio šaltinį.

● Neišimtinę, nemokamą, perleidžiamą, sublicencijuojamą teisę (licenciją) viešai rodyti, viešai
skelbti (įskaitant ir reklamos ar kitais komerciniais tikslais) Turinį (ar bet kurią jo dalį)
socialiniuose tinkluose, tiek, kiek tai yra reikalinga Paslaugos teikėjui, valdant ir plėtojant
Svetainę, reklamuojant ar kitaip viešinant Svetainę, joje esantį Turinį, su Svetaine susijusias
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paslaugas ar kitą informaciją. Tai reiškia, kad tiek Paslaugos teikėjas, tiek Turinio kūrėjas turi
teisę dalintis Turiniu (ar bet kuria jo dalimi) socialiniuose tinkluose tiek patys, tiek suteikdami
teisę tai atlikti tretiesiems asmenims.

Svetainės lankytojams suteikiamos teisės

Paslaugos teikėjas Jums suteikia neišimtinę, neperleidžiamą, ribotą teisę (licenciją) naudotis Svetaine ir su
ja susijusia intelektine nuosavybe išskirtinai tiek, kiek tai yra reikalinga šiose Taisyklėse numatyta
apimtimi Svetainės naudojimui. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės
nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Paslaugos teikėjo sutikimo.

Paslaugos teikėjas, įgyvendindamas Turinio kūrėjo jam suteiktas teises, suteikia Jums neišimtinę,
neperleidžiamą, ribotą teisę (licenciją) naudotis Turiniu išskirtinai asmeniniais tikslais. Jūs neturite teisės
naudoti Turinio ar bet kurios jo dalies komerciniais ar kitais tikslais be atskiro rašytinio Paslaugos teikėjo
sutikimo.

ATSAKOMYBĖ

Svetainėje pateikiamas Turinys yra tik bendro pobūdžio, jis nėra ir negali būti laikomas medicinine,
farmacine ar kita profesine konsultacija ar paslauga. Jūs esate atsakingas už Turinio naudojimą ir/ar
veiksmus, atliktus vadovaujantis Turiniu. Jeigu kyla medicininių, farmacinių ar kitos srities klausimų dėl
Turinio, kreipkitės į atitinkamos srities specialistą.

Turinio kūrėjai yra atsakingi už jų Svetainei pateikiamo Turinio atitiktį šių Taisyklių ir taikytinų teisės
aktų reikalavimams. Paslaugos teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Turinio kūrėjų pateikiamą Turinį.

Svetainėje gali būti trečiųjų šalių turinio ar nuorodų, reklaminių skelbimų, paslaugų, specialių pasiūlymų,
kitų veiklų, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos Paslaugos teikėjo. Paslaugos teikėjas neprisiima
jokios atsakomybės ir neatsako už trečiųjų šalių tinklapius, informaciją, duomenis, produktus arba
paslaugas. Jei Jūs per Svetainę jungiatės prie trečiųjų šalių tinklapių, naudojatės jų paslaugomis arba
turiniu, Jūs tai darote prisiimdami visą atsakomybę.

Jūs sutinkate, kad jeigu taikytini įstatymai nenumato kitaip, Paslaugos teikėjas nėra ir nebus atsakingas už
Svetainės veikimo sutrikimus ir dėl to Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

Paslaugos teikėjas gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada
bus matoma ir pasiekiama Svetainėje.

Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra laikinai sustabdyti Svetainės pasiekiamumą, o taip pat bet
kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) Svetainės veikimą.

KITOS SĄLYGOS

Šios Taisyklės yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Bet kokie iš šių Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų
pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra
kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių

3



apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas
tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių
nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2022 m. 12 mėn 1 d.
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