INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS
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Interneto svetainės www.egeba.lt (toliau – Svetainė) savininkas yra VšĮ Lietuvos žemės
ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – Konsultavimo tarnyba). Svetainėje pateikta informacija
yra skirta tik informaciniams tikslams. Šios informacijos negalima naudoti kitiems tikslams
neinformuojant Konsultavimo tarnybos.
Konsultavimo tarnybos Svetainėje esanti informacija yra prieinama išoriniams ir vidiniams
lankytojams.
Svetainėje pateiktoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų.
Konsultavimo tarnyba pasilieka teisę bet kada, iš anksto neįspėjus lankytojų, keisti, taisyti ar
papildyti Svetainės turinį.
Konsultavimo tarnyba neprisiima atsakomybės dėl lankytojo patirtų nuostolių ar kitokios
žalos dėl laikino Svetainės sistemos neveikimo.
Už straipsnių, konsultacijų ir kitos Svetainėje pateiktos informacijos naudojimą bei
veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine, atsakingas lankytojas.
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NUORODOS Į TREČIOSIOS ŠALIES INFORMACIJĄ

Jeigu Svetainėje yra nuorodų į trečiosios šalies interneto svetaines, tai Konsultavimo tarnyba
neturi įtakos trečiųjų šalių interneto svetainių informacijos turiniui ar jos patikimumui.
Konsultavimo tarnyba negali kontroliuoti tokių svetainių pobūdžio ir turinio bei neprisiima
jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl bet kokios trečiosios šalies svetainės, į kurią veda
nuorodos, turinio ir nepriima skundų bei neteikia garantijų (aiškių arba numanomų) dėl
tokiose svetainėse esančios informacijos.
Konsultavimo tarnyba neprisiima atsakomybės už tiesioginę ar/ir netiesioginę žalą, susijusią
su naudojimusi bet kurios kitos trečiosios šalies interneto svetainėmis.
Šios nuostatos galioja visoms nuorodoms ir trečiųjų šalių medžiagai, jeigu jos yra pateiktos
Svetainėje, bei visiems puslapiams, kurie pasiekiami per nuorodas ir reklaminius skydelius,
esančius Svetainėje.
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INTERNETO SVETAINĖS TURINYS

LANKYTOJŲ PATEIKIAMA INFORMACIJA

Lankytojas įsipareigoja svetainėje reikalaujamą informaciją apie save pateikti aktualią ir
teisingą bei atsako už tokios informacijos pateikimą.
Svetainėje lankytojams draudžiama skelbti informaciją, kuria:
10.1. raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
10.2. skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą,
politinę nepriklausomybę;
10.3. kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti,
smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties,
seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų;
10.4. platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija;
10.5. propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės
medžiagos;
10.6. šmeižiamas, įžeidžiamas asmuo, žeminama asmens garbė ir orumas;
10.7. pažeidžiamos bet kokios autorinės teisės, prekiniai ženklai arba patentai;
10.8. pažeidžiami kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
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Tokią informaciją Svetainėje skleidę lankytojai atsako pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus. Visais aukščiau išvardintais atvejais Konsultavimo tarnyba informuoja
teisėsaugos institucijas ir suteikia visapusišką pagalbą nustatant pažeidėjų asmenybes.
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Svetainėje esanti tekstinė ir grafinė informacija, vaizdo medžiaga, skaičiuoklės, nuotraukos,
Konsultavimo tarnybos prekių ženklai, Svetainė (dizainas ir turinio informacija) ir jos
programinė įranga yra Konsultavimo tarnybos intelektinė nuosavybė.
Konsultavimo tarnybos teises į Svetainę, joje skelbiamus straipsnius, nuotraukas, prekių
ženklus, kitus Konsultavimo tarnybos intelektinės veiklos rezultatus gina Lietuvos
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos prekių ženklų
įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Draudžiama šią Svetinę ar bet kurią jos atskirą dalį (fotografijas, grafikus, straipsnius ir
kitus tekstus, vaizdo medžiagą, programas ir t. t.) bet kokiu būdu ir forma kopijuoti,
spausdinti ar kitaip atgaminti, platinti, keisti ar naudoti kituose kūriniuose, publikacijose,
kitose svetainėse, prieš tai negavus Konsultavimo tarnybos leidimo.
Svetainėje esančią medžiagą ir informaciją galite skaityti, peržiūrėti, atspausdinti ir
parsisiųsti tik savo asmeniniams, ne komerciniams, tikslams.
Svetainėje esančią medžiagą ir informaciją galite kopijuoti atskiriems tretiesiems asmenims,
tačiau su sąlyga, kad:
16.1. informuojate, jog šios informacijos šaltinis yra Svetainė www.egeba.lt;
16.2. šią informaciją ir Svetainės adresą www.egeba.lt privalote nurodyti ant medžiagos
kopijos;
16.3. informuojate trečiuosius asmenis, kad šios sąlygos galioja ir jiems, ir kad jie privalo
jų laikytis.
Leidimas kopijuoti nereiškia, kad medžiagą, informaciją ar jos dalį bet kokia forma
(popierine, elektronine ar kita) galima įtraukti į kitą darbą ar publikaciją. Ypač draudžiama
(be išlygų) platinti ar kopijuoti bet kurią Svetainės dalį bet kokiais komerciniais tikslais.
Jokia Svetainės dalis negali būti atkuriama, perduodama ar saugoma kitoje interneto
svetainėje.
Nepriklausomai nuo to, ar apie tai yra aiškiai informuota ar ne, visi šioje Svetainėje matomi
prekių ženklai, emblemos, paslaugų ženklai ir logotipai priklauso Konsultavimo tarnybai,
jos reklamos partneriams arba kitoms trečiosioms šalims.
Konsultavimo tarnyba nereiškia nuosavybės teisių ar pretenzijų dėl trečiųjų šalių prekių
ženklų, kurie pasirodo šioje Svetainėje. Tokie trečiųjų šalių prekių ženklai yra naudojami tik
šių ženklų savininkų gaminiams ar paslaugoms identifikuoti ir tokių ženklų naudojimas
nereiškia, kad Konsultavimo tarnyba juos remia.
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AUTORINĖS TEISĖS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei kuri nors šių taisyklių sąlyga tampa neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai
nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių šių taisyklių sąlygų. Tokiu atveju
Konsultavimo tarnyba gali pakeisti negaliojančią nuostatą veiksminga sąlyga, kuri, kiek tai
įmanoma, turėtų tą patį teisinį rezultatą kaip ir pakeistoji sąlyga.
Konsultavimo tarnyba gerbia Svetainę lankančių asmenų teises ir pasižymi tik tokius
asmens duomenis, kuriuos lankytojas teikia pats. Asmens duomenimis laikome tokius
duomenis, kuriais remiantis galime identifikuoti lankytoją, pavyzdžiui, vardas ar
pavadinimas, adresas, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas.
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