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Prieš užsiregistruodami svetainėje www.radar.lt, prašome pirmiausiai perskaityti šias taisykles, o taip pat rekomenduojame Jums jas
išsisaugoti ir/ar atsispausdinti
Pagrindinės sąvokos
www.radar.lt (toliau tekste - radar.lt) yra Dainiui Berškiui nuosavybės teise priklausanti interneto svetainė, skirta verslo visuomenei – nariams,
vadovams ir įmonėms atlikti verslo valdymo kokybės testą, sudarytą remiantis Europos Verslo Tobulumo Modelio principais, bei palyginti gautus
rezultatus su kitomis organizacijomis, atlikusiomis šį testą.
1. Jūsų ir „radar.lt“ santykiai
1.1. Šiose sąlygose „radar.lt“ juridiškai reiškia bendrovę UAB „Aidrė“, kurios pagrindinės buveinės adresas yra Ligoninės g.2-36, 62114, Alytus, Lietuva.
Naudotis „Radar.lt“ testu verslui, produktais, programine įranga, paslaugomis bei svetainėmis (toliau šiame dokumente kartu vadinama „Paslaugomis“)
jūs galite tik laikydamiesi tarp Jūsų ir „Radar.lt“ sudaryto teisinio susitarimo sąlygų. Šiame dokumente pateikiami paaiškinimai dėl susitarimo sudarymo
tvarkos bei susitarimo sąlygų.
2. Sutikimas su Sąlygomis
2.1. Norėdami naudotis Paslaugomis, Jūs pirmiausia turite patvirtinti, kad sutinkate su žemiau pateiktomis Sąlygomis. Jei su Sąlygomis nesutinkate,
tuomet Paslaugomis naudotis negalite.
2.2. Savo sutikimą su Sąlygomis galite patvirtinti spustelėję „su taisyklėmis susipažinau" ar "sutinku“ ten, kur toks pasirinkimas numatytas tai Paslaugai
nurodytoje vartotojo sąsajoje.
3. „Radar.lt“ paslaugų teikimo tvarka
3.1. „Radar.lt“ gali turėti dukterinių bendrovių bei su ja susijusių juridinių asmenų (toliau – „Dukterinės bei susijusios bendrovės“) visoje Lietuvoje.
Kartais ne pati „Radar.lt“, o būtent šios bendrovės teiks Jums Paslaugas ar jos turinį. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad šios Dukterinės bei susijusios
bendrovės turi teisę teikti Jums Paslaugas.
4. Jūsų naudojimosi Paslaugomis tvarka
4.1. Tam, kad galėtumėte atlikti testą, iš Jūsų bus prašoma pateikti informaciją apie save (kontaktinius duomenis) ir savo įmonę tuo metu, kai
užsiregistruojate gauti Paslaugą.
4.2. Jūs patvirtinate, kad nesikreipsite (bei nebandysite kreiptis) į sistemą dėl priėjimo prie Paslaugų kitų priemonių nei „Radar.lt“ pateiktos sąsajos
pagalba, išskyrus atvejus, kai Jums ši teisė suteikiama pagal atskirą susitarimą su „Radar.lt“.
4.3. Jūs patvirtinate, kad neužsiimsite jokia Paslaugas (arba su Paslaugomis susijusių serverių ar tinklų darbą) trikdančia ar griaunančia veikla.
4.4. Jūs patvirtinate, kad jokiais tikslais neatgaminsite, nedubliuosite, nekopijuosite, neparduosite, neperparduosite Paslaugų bei jomis neprekiausite,
išskyrus atvejus, kai Jums ši teisė aiškiai suteikiama pagal atskirą susitarimą su „Radar.lt“.
4.5. Jūs patvirtinate, kad prisiimate individualią atsakomybę (ir šiuo atveju „Radar.lt“ nėra atsakinga prieš Jus ar kitas trečiąsias šalis) už Sąlygose
numatytų Jūsų įsipareigojimų nevykdymą bei tokio nevykdymo pasekmes (įskaitant „Radar.lt“ dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą).
5. Privatumo politika ir Jūsų asmeninė informacija
5.1. „Radar.lt“ renka asmeninę ir kitą, su įmone susijusią informaciją, kai registruojatės „Radar.lt“ paslaugai ar kitaip savanoriškai pateikiate tokią
informaciją. Galime sujungti iš jūsų gautą informaciją su informacija iš kitų „Radar.lt“ paslaugų arba trečiųjų šalių, kad naudotojas gautų kuo geresnes
paslaugas, įskaitant jums skirtą tinkintą turinį.
5.2. „Radar.lt“ gali naudoti slapukus ir kitas technologijas, kad būtumėte patenkinti tinklo paslaugomis ir sužinotų, kaip naudojate „Radar.lt“ paslaugas,
kad galėtų pagerinti paslaugų kokybę.
5.3. „Radar.lt“ serveriai ar serveriai, kuriuose talpinami "radar.lt" puslapiai, gali automatiškai įrašyti informaciją, kai apsilankote mūsų tinklalapyje arba
naudojate mūsų produktus, įskaitant URL, IP adresą, naršyklės tipą ir kalbą bei užklausos datą ir laiką.
6. Paslaugų Turinys
6.1. Jūs suprantate, kad už visą individualiai suvestą informaciją atsako tas asmuo, kuris šią informaciją pateikė. Visa ši informacija toliau yra vadinama
„Turiniu“.
6.2. Turėtumėte žinoti, kad Paslaugų puslapiuose pateiktą Turinį, įskaitant, bet neapsiribojant reklama bei šiuose puslapiuose pateikiamu finansiškai
remiamu Turiniu, gali saugoti intelektinės nuosavybės teisės, kurios priklauso tą turinį „Radar.lt“ pateikusiems finansiniams rėmėjams ar reklamos
davėjams (arba bet kuriems kitiems jų vardu veikiantiems asmenims ar bendrovėms). Jūs neturite teisės šio Turinio (ar kurios nors jo dalies) keisti,
nuomoti, skolinti, suteikti panaudai, parduoti, platinti ar jo pagrindu kurti išvestinius darbus, išskyrus atvejus, kai Jums šią teisę atskiru susitarimu
suteikia „Radar.lt“ arba to Turinio savininkai.
6.3. Jūs suprantate, kad naudojantis Paslaugomis, Jums gali būti pateikti klausimai, kurie Jums gali atrodyti nepriimtino pobūdžio, ir kad šiuo atveju Jūs
Paslaugomis naudojatės savo paties nuožiūra.
7. Nuosavybės teisės
7.1. Jūs pripažįstate bei patvirtinate, kad visos juridinės, nuosavybės bei kitos teisės į Paslaugas, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, susijusias su
Paslaugomis (neatsižvelgiant į tai, ar šios teisės yra įregistruotos (neįregistruotos), ir kurioje pasaulio šalyje jos galioja), priklauso „Radar.lt“ projekto
kūrėjui ir nuosavybės turetojui. Jūs taip pat pripažįstate, kad Paslaugų puslapiuose gali būti pateikiama informacija, kurią „Radar.lt“ nurodo esant
konfidencialia, todėl įsipareigojate šios informacijos neatskleisti be išankstinio raštiško „Radar.lt“ sutikimo.
7.2. Jei su „Radar.lt“ nėra raštu susitarta kitaip, šių Sąlygų nuostatos nesuteikia Jums teisės naudoti „Radar.lt“ prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų
ženklų, logotipų, srities vardų ar kitų skiriamųjų prekės ženklo požymių.
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7.3. Jei Jums pagal atskirą rašytinį susitarimą su „Radar.lt“ suteikiama aiški teisė naudoti kuriuos nors iš šio prekės ženklo požymių, Jūs patvirtinate, kad
juos naudosite laikydamiesi to susitarimo sąlygų, visų taikytinų šių Sąlygų nuostatų bei nurodymų dėl naudojimosi „Radar.lt“ prekės ženklu, kurie yra
periodiškai atnaujinami.
7.4. Jūs patvirtinate, kad nepašalinsite, neuždengsite bei nekeisite jokių pranešimų apie nuosavybės teises (įskaitant pranešimus apie autorių teises bei
prekių ženklus), kurie gali būti pridedami prie Paslaugų ar pateikiami jų puslapiuose.
7.5. Jūs patvirtinate, kad, naudodamiesi Paslaugomis, Jūs nenaudosite jokios bendrovės ar organizacijos prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų
ar logotipų tokiu būdu, kuris galėtų ar kuriuo būtų siekiama sukelti painiavą, nustatant tų prekių ženklų, pavadinimų ar logotipų savininką ar teisėtą jų
naudotoją.
8. „Radar.lt“ suteikiamos teisės
8.1. „Radar.lt“ suteikia Jums galimybę naudotis neperleidžiama „Radar.lt“ programine įranga, su tikslu atlikti testą (toliau – „Programinė įranga“). Šios
teisės suteikiamos tik tam, kad Paslaugomis bei jų suteikiamomis galimybėmis galėtumėte naudotis šiose Sąlygose numatyta tvarka.
8.2. Jūs neturite teisės (ir neturite teisės leisti kam nors kitam) kopijuoti, keisti apgrąžos inžinerijos (reverse engineer) ar jos pagrindu kurti išvestinius
darbus, taip pat dekompiliuoti ar kitaip stengtis sužinoti Programinės įrangos ar kurios nors jos dalies išeitinius kodus, išskyrus atvejus, kai tai yra
oficialiai leidžiama arba reikalaujama pagal įstatymus, arba kai Jums šią teisę oficialiai raštu suteikia „Radar.lt“.
9. Jūsų suteikiamos teisės Turiniui
9.1. Autorių teisės bei visos kitos Jūsų jau turimos teisės į Paslaugų puslapiuose ar jomis naudojantis Jūsų pateikiamą, įvestą Turinį priklauso Jums.
Pateikdami informaciją, Jūs suteikiate „Radar.lt“ nuolatinę, neatšaukiamą, nemokamą bei neišimtinę licenciją atgaminti, pritaikyti, keisti, versti,
publikuoti, viešai atlikti, viešai rodyti bei platinti Paslaugų puslapiuose ar jomis naudojantis Jūsų suvestą Turinį, neįvardijant įmonės pavadinimo bei kitų
kontaktinių duomenų. Šios teisės, neįvardijant įmonės pavadinimo, suteikiamos tik tam, kad įvertinti Jūsų įmonės rezultatus su kitų įmonių rezultatais,
taip pat dalintis su mokslo bendruomene, partneriais, akademikais ir kitais verslo ir ne verslo leidiniais.
Šiuo atveju bus užtikrinta, kad įmonės duomenys nebus rodomi. Nepaisant radar.lt pastangų, gali įvykti taip, kad partneriai, mokslininkai,
skaitytojai ar kiti vartotojai gali nustatyti įmonės tapatybę remiantis anonimine informacija. Šiuo atveju radar.lt neprisiima atsakomybės , jei kuris nors
asmuo sugebėtų tai padaryti remiantis anonimine arba apibendrinta informacija.
Tuo atveju, jei kažkas ir identifikavo Jūsų įmonę iš anoniminių duomenį, mes vistiek pasiliekame teisę dalintis informacija su mūsų partneriais
. Šiems duomenims bus taikomos visos privatumo sąlygos, kurias reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos įstatymai.
10. Santykių tarp Jūsų ir „Radar.lt“ nutraukimas
10.1. Jums pageidaujant nutraukti savo teisinį susitarimą su „Radar.lt“ , Jūs galite tai atlikti (a) bet kuriuo metu pateikdami apie tai pranešimą . Savo
pranešimą prašome siųsti raštu šių Sąlygų pradžioje nurodytu „Radar.lt“ adresu.
11. Garantijos
11.1. „Radar.lt“ bei susijusios bendrovės nesuteikia Jums jokių garantijų dėl šių Paslaugų. Testo rzultatai yra tik rekomendacinio pobūdžio.
11.2.“Radar.lt“ bei susijusios bendrovės nesuteikia Jums jokių garantijų dėl to, kad naudojimasis Paslaugomis turės atitikti Jūsų keliamus reikalavimus;
11.3. Paslaugoms negalioja jokios sąlygos, garantijos ar kitos nuostatos (įskaitant preziumuojamas nuostatas dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo
paskirčiai ar atitikimo aprašymui), išskyrus tais atvejais, kai sąlygos, garantijos ar nuostatos yra aiškiai nurodytos Sąlygose.
12. Atsakomybės ribojimas
12.1.„Radar.lt“ bei susijusios bendrovės neatsako Jums už:
1. Bet kokius Jūsų galimus patirti netiesioginius ar išvestinius nuostolius. Šie nuostoliai apima Jūsų pelno (tiesioginį ar netiesioginį), prestižo, verslo
reputacijos ar duomenų praradimą. Testo rezultatai yra skiriami tik informaciniams tikslams ir nėra rekomendacija priimti vienus ar kitus sprendimus.
2. Bet kokius nuostolius ar žalą, kuriuos Jūs galite patirti dėl to, kad:
A) neišsaugojote Turinio, t.y testo rezultatų ;
B) „Radar.lt“ atliko Paslaugų pakeitimus, kuriuos turi teisę atlikti, arba visam laikui ar laikinai nutraukė Paslaugų (ar kurių nors jų sudėtinių dalių) teikimą;
13. Autorių teisės bei prekių ženklai
13.1. „Radar.lt“ laikosi principo, kad privalu reaguoti į pranešimus apie įtariamą autorių teisių pažeidimą, kurie atitinka intelektinę nuosavybę
reglamentuojančių tarptautinių teisės aktų reikalavimus, bei panaikinti tokių pažeidėjų paskyras.
14. Reklama
14.1. Kai kurios Paslaugos yra remiamos iš reklamos gaunamų pajamų, todėl jų metu gali būti rodoma reklaminė ir populiarinimo medžiaga. Ši reklama
gali būti nukreipta į Paslaugų puslapiuose pateikiamos informacijos turinį, Paslaugų teikimo metu užduodamus klausimus arba į kitą informaciją.
14.2. Paslaugų puslapiuose „Radar.lt“ pateikiamos reklamos rūšis, pobūdis bei apimtis gali keistis Jums apie tai atskirai nepranešus.
14.3. Jūs neprieštaraujate,kad „Radar.lt“ turi teisę dėti reklamą į Paslaugų puslapius.
15. Kita medžiaga
15.1. Paslaugų puslapiuose gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, medžiagą ar išteklius. Tokių svetainių ar išteklių, kuriuos pateikia kitos nei
„Radar.lt“ bendrovės ar asmenys, „Radar.lt“ gali nekontroliuoti.
15.2. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad „Radar.lt“ neatsako už tokių išorinių svetainių ar išteklių prieinamumą ir neteikia jokių patvirtinimų dėl tokiose
svetainėse ar ištekliuose pateikiamos ar jų gaunamos reklamos, produktų ar kitos medžiagos.
15.3. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad „Radar.lt“ neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos galėjote patirti dėl to, kad Jums buvo suteikta galimybė
tokiomis išorinėmis svetainėmis ar ištekliais naudotis, arba dėl to, kad pasikliovėte tokiose svetainėse pateikiamos ar iš jų gaunamos reklamos, produktų
ar kitos medžiagos išbaigtumu, teisingumu ar buvimu.
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16. Sąlygų pakeitimai
16.1. „Radar.lt“ retkarčiais gali atlikti Bendrųjų sąlygų pakeitimus. Atlikusi tokius pakeitimus, „Radar.lt“ sudarys Jums galimybę susipažinti su naująja
Bendrųjų sąlygų redakcija šioje svetainėje, dalyje „Taisyklės“, užklausus e-paštu arba raštiškai.
16.2. Jūs suprantate ir sutinkate, kad tuo atveju, jei Jūs naudositės Paslaugomis po Bendrųjų sąlygų pakeitimų, „Radar.lt“ traktuos tai kaip Jūsų sutikimą
su naująja Bendrųjų sąlygų redakcija.
17. Bendrosios teisinės nuostatos
17.1. Jūs patvirtinate, kad „Radar.lt“ gali siųsti Jums pranešimus, įskaitant pranešimus dėl Sąlygų pakeitimo, elektroniniu paštu, paprastu paštu ar
paskelbdama juos Paslaugų puslapiuose.
17.2. Jūs patvirtinate, kad, „Radar.lt“ nepasinaudojus kuria nors šiose Sąlygose nurodyta (ar taikomų įstatymų jai suteikta) juridine teise ar teisių gynimo
priemone arba neužtikrinus jų vykdymo, tai nebus laikoma oficialiu „Radar.lt“ teisių atsisakymu ir „Radar.lt“ visuomet turės galimybę šiomis teisėmis
ar jų gynimo priemonėmis pasinaudoti.
17.3. Teismui, kurio jurisdikcijai priklauso tą klausimą spęsti, nutarus, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra negaliojanti, ši nuostata bus išbraukiama iš
Sąlygų, nepažeidžiant likusių Sąlygų galiojimo. Likusios Sąlygų nuostatos galios toliau ir turės būti vykdomos.
17.4. Šioms Sąlygoms ir Jūsų bei „Radar.lt“ santykiams pagal šias Sąlygas yra taikoma Lietuvos teisė. Jūs ir „Radar.lt“ patvirtinate savo susitarimą, kad
bet kurie iš šių Sąlygų kylantys teisiniai ginčai bus perduodami spręsti Lietuvos teismams, kurie šiuo atveju turi išimtinę jurisdikciją. Neatsižvelgiant į tai,
Jūs taip pat patvirtinate, kad „Radar.lt“ visais atvejais gali kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ar analogiško pobūdžio skubios teisinės pagalbos)
visose jurisdikcijose.

Informacijos naudojimas
1. Jūsų pateiktą informaciją galime naudoti norėdami jus apklausti ir/ ar išanalizuoti jūsų poreikius, kad galėtume gerinti „Radar.lt“ paslaugas ir
techninius sprendimus.
2. Jei naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis, kurios padeda apdoroti jūsų pateiktą informaciją, reikalaujame, kad jie laikytųsi privatumo politikos ir visų
kitų taikomų konfidencialumo ir saugumo priemonių.
3. Taip pat galime dalytis Jūsų pateikta informacija su trečiosiomis šalimis tam tikromis ribotomis aplinkybėmis, įskaitant atvejus, kai to reikalauja
teisiniai procesai, apsaugodami nuo sukčiavimo ar neišvengiamos žalos ir užtikrindami mūsų tinklo ir paslaugų saugumą.
4. „Radar.lt“ apdoroja ir valdo pateiktą informaciją savo serveriuose Lietuvoje ir užsienyje.
Nesutikimai
Galite nesutikti pateikti mums informacijos ir (arba) atsisakyti priimti slapukus savo naršyklėje.
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