„AskREACH“ mobiliosios aplikacijos
„Scan4Chem“ naudojimo sąlygos
Šios naudojimo sąlygos taikomos „Scan4Chem“ aplikacijai, kuri buvo sukurta ES LIFE projekto
„AskREACH“ (LIFE16 GIE / DE / 000738) metu ir kurią Lietuvoje administruoja VšĮ Baltijos aplinkos
forumas, toliau tekste - regioninis administratorius. Vokietijos aplinkos apsaugos agentūra (UBA) yra
„AskREACH“ duomenų bazės, verslo logikos ir pagrindinis programos valdytojas bei aplikacijos
savininkas, toliau tekste – aplikacijos administratorius/tiekėjas.
Vaikams iki 18 metų neleidžiama naudotis aplikacija ar teikti asmeninę informaciją apie save. Tėvai ar
globėjai gali nesutikti su šiomis sąlygomis arba įdiegtį aplikaciją vaikų iki 18 metų vardu.
Naudojimo sąlygos, kartu su duomenų privatumo sąlygomis sudaro privalomą susitarimą. Naudodami
mūsų aplikacija, Jūs sutinkate su naudojimo sąlygomis. Naudojimo sąlygose yra pateiktos nuostatos ir
duomenų privatumo patvirtinimo nuostatos. Jei kuri nors iš šių nuostatų bus pakeista, Jums bus apie
tai pranešta. Jei nuspręsite nepriimti naujų nuostatų, nebegalėsite naudotis aplikacija. Jei naudositės
aplikacija po pakeitimų, tai reiškia, kad sutinkate su naujomis nuostatomis.
Galite naudoti mūsų aplikaciją norėdami gauti informaciją apie gaminiuose esančias ypač didelį
susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Norėdami sužinoti SVHC apibrėžimą, vartotojo teisę gauti
informaciją apie šias medžiagas ir šios teisės taikymo sritį, skaitykite aplikacijos DUK skiltį.
„Scan4Chem“ naudojimas yra nemokamas. Įmonės adreso gavimas ir užklausos siuntimas atliekamas
internetu ir apima kintamą duomenų kiekį (kB), atsižvelgiant į nuotraukų, kurias vartotojas prideda,
skaičių. Atminkite, kad siunčiant užklausas per aplikaciją, gali būti patirtos išlaidos už ryšio paslaugas.
Informacijos apie SVHC galima gauti įvairiais būdais:
1. Iš karto per Europos duomenų bazę, kuri susieta su aplikacija (jei gaminio tiekėjas įvedė
informaciją į šią duomenų bazę);
2. Išsiunčiant užklausą gaminio tiekėjui ir gaunant į ją atsakymą.
Abiem atvejais turite sutikti su naudojimo sąlygomis. Jei siųsite užklausą gaminio tiekėjui, turėtumėte
nurodyti savo vardą, el. pašto adresą ir šalį, kurioje gyvenate. Tada mes Jums atsiųsime el. laišką ir
paprašysime patvirtinti el. pašto adresą.
Jei turite klausimų, komentarų ar abejonių dėl šių naudojimo sąlygų ar „Scan4Chem“ aplikacijos,
susisiekite adresu scan4chem@uba.de (vokiečių ir anglų k.) arba kreipkitės į regioninį
administratorių chemija@bef.lt .

1. Ką turite apsvarstyti, keldami informaciją į aplikaciją?
Jei gaminio dar nėra mūsų sistemos duomenų bazėje, galite įvesti gaminio pavadinimą ir prekės
ženklą bei įkelti gaminio nuotrauką į duomenų bazę. Tada ši informacija pažymima kaip informacijos
šaltinis ir rodoma kitiems aplikacijos vartotojams, kad jie galėtų atpažinti gaminius, kuriuos ką tik
nuskenavo. Jūs taip pat galite pateikti gaminio tiekėjo el. pašto adresą, jei mūsų adresų sąraše jo dar
nėra. El. pašto adresas yra patikrinamas ir, jei teisingas, yra įtraukiamas į mūsų adresų sąrašą, kad kiti
aplikacijos vartotojai galėtų jį naudoti savo užklausoms. Be to, prie užklausos, kuri siunčiama gaminio
tiekėjui, galite pridėti asmeninį komentarą.

Jūs užtikrinate, garantuojate ir sutinkate neįvesti bei nekelti turinio, pažeidžiančio įstatymus, įskaitant
kitų teises. Turinys neturi būti žalingas, apgaulingas, klaidinantis, grasinantis, priekabiaujantis,
šmeižiantis, nešvankus ar kitaip nepriimtinas. Nuotraukose turėtų būti rodomas tik konkretus
gaminys, be asmenų, transporto priemonių registracijos numerių, daiktų, nurodančių parduotuvę,
kurioje padaryta nuotrauka ir kt. Bet koks aukščiau paminėtų dalykų pažeidimas panaikins Jūsų teisę
naudotis aplikacija.
Vartotojas suteikia aplikacijos administratoriui erdviniu ir laiko atžvilgiu neribotą, neatšaukiamą,
neišimtinę, neatlygintiną, perleidžiamą trečiosioms šalims teisę naudotis įkeltu turiniu. Aplikacijos
administratorius turi teisę bet kada naudoti ir redaguoti turinį. Tai visų pirma apima teisę naudoti
turinį pakartotinai, platinimo teisę ir turinio naudojimą visuomeniniams tikslams, visų pirma teisę į
prieinamumą visuomenei. Vartotojas atsisako bet kokių autorių teisių. Ši nuostata neturi įtakos
vartotojo teisei suteikti trečiųjų šalių teises į turinį pagal tam tikrus licencijavimo modelius.
Galiausiai Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad aplikacijos administratoriui gali reikėti pakeisti Jūsų
vartotojo pateiktus duomenis, kad galėtų juos pritaikyti ir adaptuoti prie ryšio tinklų, įrenginių,
aplikacijos ar laikmenų techninių reikalavimų, kai bus atlikti būtini techniniai veiksmai, o aukščiau
nurodyta naudojimo teisė apima ir teises tai daryti.
Mes taip pat pasiliekame teisę savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo pašalinti turinį iš aplikacijos
bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties (įskaitant (bet tuo neapsiribojant) trečiųjų šalių teiginius,
kad Jūsų pateiktas turinys pažeidžia šias sąlygas).
Kurdamas savo turinį, vartotojas įsipareigoja laikytis galiojančių įstatymų (pvz., Baudžiamosios,
konkurencijos ir nepilnamečių apsaugos įstatymų) ir nepažeisti trečiųjų šalių teisių (pvz., vardo,
prekės ženklo, autorių teisių ir duomenų apsaugos teisių).

2. Tolesni vartotojo įsipareigojimai
Vartotojas turi susilaikyti nuo bet kokios veiklos, kuri gali pakenkti ir (arba) per daug apkrauti
aplikacijos ar techninės infrastruktūros veikimą.
Jei sutrikdomas naudojimasis aplikacija ar jų funkcionalumas, vartotojas nedelsdamas informuoja
regioninį administratorių apie šį sutrikimą. Tas pats taikoma ir tuo atveju, jei vartotojas gauna
informacijos apie trečiųjų šalių paskelbtą turinį, kuris akivaizdžiai pažeidžia taikomus įstatymus ar
trečiųjų šalių teises.

3. Kas atsakingas už trečiųjų šalių įkeltą / perduotą informaciją?
Už bet kokią informaciją ar turinį, kurį gaminio tiekėjai ar aplikacijos vartotojai skelbia ar perduoda
per aplikaciją, atsako tik asmuo, iš kurio kilęs toks turinys. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už
gaminių tiekėjų pateiktos informacijos teisingumą. Bet kokia nuomonė, kuri gali būti pareikšta tiekėjų
užklausų atsakymuose, nebūtinai atspindi mūsų pačių požiūrį.
Visa ši informacija ir turinys yra priimamas su Jūsų pačių rizika. Mes neatsakome už jokias tokios
informacijos ar turinio klaidas, ar bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos galite patirti dėl to. Mes
negalime prižiūrėti, kaip Jūs suprantate ir naudojatės aplikacijos turiniu ar kokių veiksmų imatės, kai
susiduriate su juo, ir mes neprivalome imtis jokių veiksmų šiuo atžvilgiu; Jūs atleidžiate mus nuo bet
kokios atsakomybės už turinio gavimą ar nepriėmimą naudojantis mūsų aplikacija. Mes negalime
garantuoti visų vartotojų, su kuriais Jūs bendraujate naudodamiesi aplikacija, tapatybės ir
neatsakome už tai, kurie vartotojai gauna prieigą prie aplikacijos.

4. Asmens duomenų, paskelbtų mūsų IT priemonėse, naudojimas
Negalima netinkamai naudoti duomenų ar palyginamos informacijos iš mūsų paskelbtų kontaktinių
duomenų, tokių kaip pašto adresai, telefono ir fakso numeriai bei el. pašto adresai. Mes aiškiai
pasiliekame teisę imtis teisinių veiksmų prieš vadinamųjų šlamšto laiškų siuntėjus, jei pažeidžiamas
šis draudimas.

5. Ką daryt, jei daugiau nebenoriu naudotis aplikacija?
Bet kuriuo metu galite ištrinti aplikaciją išmaniajame telefone. Perskaitykite mūsų privatumo politiką
ir aukščiau aprašytą informaciją apie teisę naudoti Jūsų įkeltus duomenis, kad sužinotumėte daugiau
apie tai, kaip elgiamės su Jūsų pateikta informacija, kai nustojate naudotis aplikacija. Mes taip pat
galime nutraukti Jūsų naudojimąsi aplikacija (arba sustabdyti prieigą prie jos) dėl bet kokios
priežasties savo nuožiūra, įskaitant šių sąlygų pažeidimą. Mes turime išimtinę teisę nustatyti, ar Jūs
nepažeidžiate nė vieno iš šių sąlygų nustatytų apribojimų.

6. Atsakomybė
Aplikacijos administratorius negarantuoja programos prieinamumo, patikimumo ar funkcionalumo ar
jos tinkamumo jūsų tikslams.
Kompensacija už esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą yra ribojama tipiška sutartyje
numatoma žala, išskyrus atvejus, kai tyčia ar didelis aplaidumas.

7. Teisė kreiptis į teismą
Vartotojas atlygina aplikacijos administratoriui ir jo darbuotojams ar agentams iš visų trečiųjų šalių
pretenzijas tuo atveju, jei ieškiniai grindžiami tariamu ar realiu teisių pažeidimu ir (arba) trečiųjų šalių
teisių pažeidimu, atsirandančiu dėl vartotojo veiksmų, susijusių su aplikacijos naudojimu. Be to,
vartotojas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, kurias regioninis administratorius patyrė dėl trečiųjų
šalių pretenzijų. Į atlygintinas išlaidas taip pat įeina pagrįstos teisinės gynybos išlaidos.
Pvz.: Aplikacijos vartotojas aplikacijoje nenaudoja savo nufotografuoto paveikslėlio, kad galėtų jį
naudoti pateikdamas prašymą įmonei, tačiau naudoja autorių teisių saugomą paveikslėlį be jokių
naudojimo teisių. Jei paveikslėlio autorių teisių savininkas dabar reikalauja žalos atlyginimo už šį
autorių teisių pažeidimą, aplikacijos vartotojas turi sumokėti žalą už pažeidimą ir atlyginti žalą
aplikacijos administratoriui.

8. Atskiriamumo sąlyga
Jei kuri nors iš pirmiau minėtų nuostatų netenka ar neteks galios, likusios nuostatos bus toliau
taikomos.

