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1. Kāpēc mēs piemērojam un publiskojam šo Privātuma politiku? 

o Kad Jūs – Smart Master Klients – vēršaties pie Smart Master un / vai pasūtat attiecīgus Smart 

Master sniedzamus Pakalpojumus un sniedzat savus Personas datus un/vai testēšanai/remontam 

iesniedzat savu mobilo ierīci, kas satur personīgo informāciju, mēs kļūstam par Jūsu personas 

datu pārzini. 

o Šī Smart Master klientu personas datu apstrādes un privātuma politika (turpmāk – “Privātuma 

politika”) nosaka personas datu apstrādes un privātuma nosacījumus, Jums vēršoties sakarā ar 

Smart Master sniedzamiem pakalpojumiem. 

o Mēs vērtējam Jūsu uzticēšanos un ar atbildību rūpējamies par mums uzticētu Jūsu Personas datu 

aizsardzību un privātumu, ievērojot paredzētas tiesiskas prasības un augstākos drošības 

standartus. Ar šo Privātuma politiku mūsu mērķis ir informēt par mūsu nodrošināto Jūsu 

privātuma aizsardzību, kā arī palīdzēt Jums saprast, kā un kādus Jūsu Personas datus mēs 

apstrādājam un kādas ar to saistītas tiesības un atbildības Jums ir. 

o Veicot Jūsu – datu subjektu – Personas datu apstrādi, mēs ievērojam Regulu, Lietuvas Republikas 

Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, Lietuvas Republikas elektronisko sakaru likumu un 

citu tiešā veidā piemērojamu tiesības aktu, kuri nosaka Personas datu aizsardzību, kā arī 

kompetento institūciju norādījumus un ieteikumus. 

o Jūs lasāt aktuālu un pašlaik piemērojamu mūsu Privātuma politikas versiju, kuras vēlākās 

atjaunošanas datumu esam norādījuši šī dokumenta augšā. Nepieciešamības gadījumā,  Privātuma 

politika var būt atjaunota, bet par būtiskiem Privātuma politikas grozījumiem mēs centīsimies Jūs 

informēt tiešā veidā jau iepriekš. 

  

2. Privātuma politikā izmantojami pamatjēdzieni  

o Personas dati ir jebkura informācija, kas ir saistīta ar fizisku personu – datu subjektu, kura 

identitāte ir zināma vai var būt tiešā vai netiešā veidā noskaidrota izmantojot attiecīgus datus. 

o Klients ir persona, kura ir vērsusies pie Smart Master un / vai pasūtot attiecīgus Smart Master 

sniedzamos pakalpojumus un iesniedzot savus Personas datus un / vai testēšanai / remontam 

iesniedz savu ierīci ar personīgo informāciju, kā arī cita ieinteresēta fiziska persona. 

o Apstrāde ir jebkāda ar Personas datiem veicama operācija (tajā skaitā ievākšana, glabāšana, 

mainīšana, piekļuves piešķiršana, pieprasījumu iesniegšana, nodošana u.c.). 

o Pakalpojumi ir Smart Master veicami mobilo ierīču garantijas / pēcgarantijas remonts, 

pārbaude, iesniedzamo ierīču pieņemšana, izdošana, ierīču testēšana vai remonts, kā arī citi ar to 

saistītie pakalpojumi, kas tiek piedāvāti/sniegti gan elektroniski, gan neelektroniski. 

o Ierīce  ir aparāts, kurā tiek uzglabāti vai citādi apstrādāti Personas dati un kuru Klients tiešā 

veidā vai ar citu pilnvaroto pārstāvju starpniecību iesniedz Smart Master garantijas/pēcgarantijas 

testēšanai un/vai remontam. 

o Pieslēguma dati ir interneta protokola (IP) adrese un interneta pakalpojumu sniedzējs, kas tiek 

izmantots ierīces pieslēgšanai internetam, pārlūkprogrammas tips un versija, laika zonas 

iestatījumi, citi iestatījumi, pārlūkprogrammas, robotprogrammatūras tips un versija, 

operētājsistēma un platforma, pieslēguma vieta, šrifta kodēšana, visa universālā adrese (angļ. 

URL Uniform Resource Locator (URL)), Jūsu pārlūkoti produkti. 



 

o Regula – 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 ”Par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)“. 

o Smart Master ir SIA ”Tele2 prekyba“ (uzņēmuma reģistrācijas numurs 302473332, adrese 

Viļņa, Upės g. 23), struktūrvienība, kura veica personu (Klientu) mobilo ierīču garantijas un 

pēcgarantijas remontu un sniedz citus ar to saistītos pakalpojumus. Šajā Privātuma politikā 

izmantotais termins Smart Master ietver datu pārzini SIA”Tele2 prekyba“, kad tiek pārrunāta šī 

datu pārziņa darbība, kas izpaužas personu (Klientu) mobilo ierīču garantijas un pēcgarantijas 

remonta un citu ar to saistīto pakalpojumu sniegšanā. 

  

3. Kādu Klientu informāciju ievācam un aizsargājam ? 

o Atkarībā no sniedzamo Pakalpojuma veida mēs varam ievākt un apstrādāt šādus Klienta datus: 

o Klientu identificējoša pamatinformācija: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa 

numurs, elektroniskā pasta adrese, Ierīces iegādes dokuments ar visu tajā norādīto informāciju 

(par tādu dokumentu var būt personas un pārdevēja noslēgts līgums un citi dokumenti). 

o Informācija par Klienta ierīci: remontam iesniegtas Ierīces IMEI kods, Ierīces aizsardzības 

kods, ja tāds tiek izmantots Ierīcē. 

o Cita informācija par Klientu: informācija par Klienta noslēgtu apdrošināšanas līgumu un tā 

nosacījumiem, informācija par Klientam izdotu maiņas Ierīci, informācija par Klienta Ierīces 

bojājumu un remonta gaitu, ja tāda informācija var būt uzskatīta par Personas datiem. 

o Ierīcē esoša informācija: remontam iesniegtajā Ierīcē (tajā izmantojamās atmiņas kartes u.tml.) 

esoši dati, kad pēc Klienta atsevišķa pieprasījuma tiek veikta tādu datu rezerves kopija. 

o Komunikācijas un Klientu apkalpošanas informācija: Pieslēgšanās un citi dati par 

pārlūkošanu tīmekļvietnē; sarakstes par Smart Master Pakalpojumiem u.tml. informācija (caur 

pašapkalpošanās portālu, e-pastu, piemērotām programmām u.tml.); Klienta vēršanās un mūsu 

atbildes par iekārtas bojājumiem/pakalpojumu traucējumiem vai citiem risināmiem jautājumiem. 

  

4. Kāpēc ievācam Jūsu datus ? 

o Paredzētus datus ievācam un izmatojam tikai uz tiesību aktiem paredzētā pamata: 

• Lai varētu pienācīgi Jūs identificēt un Jums sniegt pakalpojumus (piemēram, piereģistrēt 

Jūsu pieteikumu, sniegt Jums Ierīces remonta pakalpojumu, radīt iespēju Pakalpojumu 

sniegšanas statusa pārbaudei, pārbaudīt vai Jūsu ierīcei tiek piemērota garantija u.tml.). 

• Smart Master veicamas darbības analīzei, vērtējumam un pilnveidošanai (piem., 

pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai). 

• Statistiskas un tirgzinības pētījumiem. 

• Likumos paredzētu tiesisko pienākumu izpildei. 

• Grāmatvedības uzskaites veikšanas nolūkā; 

• Klientu vai Pakalpojumu sniegšanā ieinteresētu personu maksātnespējas riska 

izvērtēšanai, krāpšanas prevencijai, citu kriminālā rakstura nodarījumu identifikācijai un 

to novēršanai; 

• Klienta parāda pārvaldīšanai un piedziņas veikšanai; 

• Trešo personu sniedzamo Pakalpojumu piekļuves piešķiršanai (tajā skaitā Klienta 

identifikācija), uzskaitei un iemaksu iekasēšanai; 

• Citos nolūkos, atbilstoši kuriem Smart Master ir tiesīga apstrādāt Jūsu Personas datus, cik 

tie attiecas uz Smart Master darbību un Pakalpojumiem, kad Jūs tam izsakāt savu 



 

piekrišanu, ka dati ir jāapstrādā sakarā ar Smart Master vai trešo personu likumīgu interesi 

vai kad datu apstrādi ar Smart Master reglamentē attiecīgi tiesību akti. 

  

5. Kā ievācam Jūsu datus ? 

o Jūsu datus, kas ir saistīti ar Smart Master darbību, iegūstam šajos veidos: 

• Tiešā veidā no Jums, Jums personīgi iesniedzot informāciju (piem., aizpildot mūsu 

pieteikumus, citus dokumentus tiešā veidā Smart Master un/vai citu Smart Master 

pilnvaroto uzņēmumu pieņemšanas salonos, Tīmekļvietnē elektroniski, sniedzot 

pieprasījumus, caur sociālajiem medijiem, pa pastu, pa e-pastu, telefoniski, tiešo video 

sarunu laikā, ar citiem sakaru līdzekļiem). 

• Kad informāciju par Jums mums iesniedz trešās puses, ar kurām sadarbojamies 

Pakalpojumu sniegšanā vai kad to paredz tiesību aktu atbilstoši valsts institūciju vēršanos 

u.tml.). 

  

6. Kā nodrošināt Jūsu apstrādājamu Personas datu drošību? 

o Atkarībā no sniedzamiem Pakalpojumiem vai Jūsu pieteikuma Smart Master Pakalpojumam, 

mūsu ievāktie Jūsu personas dati tiks uzglabāti drukātajos dokumentos (dokumentu kopijās) 

un/vai mūsu informatīvajās sistēmās. Automatizētā veidā apstrādājot Jūsu datus, to drošības 

saskaņā ar Regulu un spēkā esošiem nacionālajiem tiesību aktiem nodrošināšanai, mēs 

piemeklējam un izmantojam tiesību aktos nostiprinātus  tehniskus un organizatoriskus drošības 

pasākumus. Vienlaikus savā darbībā uzmanīgi vadāmies pēc Regulā paredzētajiem Personas datu 

aizsardzības un apstrādes principiem: 

• Dati tiek apstrādāti likumīguma, godprātīguma un pārskatāmā veidā (likumīguma, 

godprātības un pārskatāmības princips); 

• Dati tiek ievākti ar noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem nolūkiem un turpmāk 

netiek apstrādāti ar šiem nolūkiem nesavietojamā veidā (nolūka ierobežošanas princips); 

• Tiek ievākti adekvāti, piemēroti dati un tikai tādi, kuri ir nepieciešami nolūkam, kādu dēļ 

tiek veikta to apstrāde (datu minimizēšanas princips), sasniegšanai; 

• Dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā tiek atjaunoti; ir jāuzsāk visi pamatoti 

pasākumi nodrošinot, lai neprecīzi Personas dati, ņemot vērā to apstrādes nolūkus, tiktu 

nekavējoties izdzēsti vai izlaboti (precizitātes princips); 

• Dati tiek uzglabāti tādā veidā, lai datu subjektu identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk 

kā tas ir nepieciešams nolūkiem, atbilstoši kuriem tiek apstrādāti Personas dati 

(glabāšanas termiņā ierobežošanas princips); 

• Dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai piemērojot attiecīgus tehniskus vai organizatoriskus 

pasākumus tiktu nodrošināta pienācīga Personas datu drošība, tajā skaitā aizsardzība no 

datu apstrādes bez atļaujas vai nelikumīgas datu apstrādes un no nejaušas nozaudēšanas, 

iznīcināšanas vai sabojāšanas (integritātes un konfidencialitātes princips); 

• Dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu ievēroti iepriekšminētie principi un mēs varētu tos 

pierādīt (pārskata atbildības princips). 

  

7. Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu datus ? 

o Mēs glabājam Personas datus tik ilgi, cik ir nepieciešams šajā Privātuma politikā norādīto nolūku 

sasniegšanai un īstenošanai, ņemot vērā Klientiem sniedzamo Pakalpojumu un ar viņiem noslēgtu 

līgumu raksturu, izņemot gadījumus, kad ilgāks Personas datu un saistītu dokumentu glabāšanas 

termiņš ir noteikts vai atļauts saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem un tas ir 



 

nepieciešams (piem., obligāti grāmatvedības vai citu dokumentu glabāšanas termiņi, prasības 

noilguma termiņš u.c.). 

o Mūsu mērķis nav uzglabāt vecus, neaktuālus personas datus, tāpēc pēc to atjaunošanas tiek 

uzglabāta tikai aktuāla informācija. Vēsturiska informācija tiek uzglabāta, ja tas ir nepieciešams 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā vai mūsu darbības īstenošanai. 

  

8. Kam varam nodot Jūsu datus? 

o Jūsu Personas dati netiks nodoti, piegādāti vai citādi bez likumīga pamata nodoti trešajām   

personām, kā arī izmantojami citos nolūkos, nekā tie bija ievākti. Personas datus mēs nododam 

tikai vadoties pēc šīs Privātuma politikas vai piemērojamiem tiesību aktiem. Taču mēs paturam 

tiesības sniegt informāciju par Jums, ja mums būtu pienākums to darīt likumos noteiktajā kārtībā 

vai ja to no mums pieprasītu likumīgu darbību veicošas tiesībsargājošas institūcijas vai 

kriminālvajāšanu veicošas institūcijas. 

o Privātuma politikā nospraustu mērķu sasniegšanai mēs Jūsu datus varam nodot vai piešķirt 

piekļuvi Jūsu datiem šiem datu ieguvējiem: 

• citiem datu pārziņiem, kuriem Personas dati tiek nodoti sakarā ar Pakalpojumu sniegšanu 

vai tiesību aktos paredzētu saistību izpildi (piem., Ierīču ražotājiem vai piegādātājiem, 

pasta, sūtījumu piegādes pakalpojumu sniedzējiem u.tml.). 

• datu pārziņiem, kuri sniedz pakalpojumus un apstrādā Jūsu datus Smart Master vārdā, 

interesēs un pēc pasūtījuma, cik tas ir saistīts ar Smart Master darbību (piem., kuri veic 

Ierīču remontu, kad to tiešā veidā nevar veikt Smart Master, kuri veic klientu apkalpošanu 

salonā vai zvanu centrā, sniedz IT pakalpojumus, datu uzglabāšanas  pakalpojumus, 

auditoriem, konsultantiem, citiem Tele2 grupas uzņēmumiem u.tml.).  

Uzsveram, ka mūsu datu pārziņi apstrādā Jūsu Personas datus tikai atbilstoši skaidri 

iesniegtiem mūsu norādījumiem, apņemoties nodrošināt pienācīgu no mums saņemtu 

apstrādei Personas datu aizsardzībai, konfidencialitātei un drošības prasībām atbilstošus 

organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kā tas konkrēti atrunāts līgumos, kas tiek 

noslēgti starp mums un apakšuzņēmējiem par datu apstrādi. 

Informējam, ka pastāvīgs ilglaicīgs mūsu Klientu datu pārzinis ir  UAB “Tele2”. 

Citas mūsu ar Smart Master Pakalpojumiem saistītu Personas datu pārziņu grupas ir: 

• Klientu un citu interesentu telefonisku apkalpošanu veicoši uzņēmumi. 

• Klientu vai Pakalpojumu sniegšanā ieinteresētu personu maksātnespējas riska vērtēšanas 

pakalpojumus sniedzoši subjekti. 

• Ar Smart Master saistītu vai Smart Master pārvaldāmu Personas datu analīzes pakalpojumus 

sniedzoši uzņēmumi vai personas; 

• Pēc Smart Master pasūtījuma pakalpojumus sniedzoši auditori, konsultanti, juristi; 

• Personas vai uzņēmumi, kas izstrādā Smart Master IT sistēmas, nodrošina to darbību vai to 

apkalpošanu; 

• Subjekti, kuri sniedz Smart Master pakalpojumus vai produktus, kā arī nodrošina tādu 

pakalpojumu/produktu darbību un uzturēšanu; 

• Personas vai uzņēmumi, kas sniedz Smart Master darbības un/vai Pakalpojumu kvalitātes 

vērtēšanas, kontroles un uzlabošanas pakalpojumus. 

o Subjektiem, kas nodarbojas ar parādu un parādnieku, saistībā ar Smart Master darbību, 

datubāzes administrēšanu. Dati tiek sniegti tikai tiesību aktos atļautajā apjomā un 

nosacījumos. 



 

o Subjektiem, kuri ir tiesīgi saņemt informāciju saskaņā ar tiesību aktu prasībām (piem., 

tiesas, valsts un pašvaldību institūcijas u.tml.), tikai tajā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai 

pienācīgi izpildītu spēkā esošu tiesības aktu prasības. 

o Citām trešajām personām uz cita likumīga pamata vai pēc Jūsu piekrišanas, kas varētu būt 

saņemta par konkrētu gadījumu. 

• Datu pārziņi, kuriem mēs nododam Jūsu personas datus un izveidojam piekļuvi Jūsu datiem, var 

būt dibināti ārpus Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas. 

Tādiem pārziņiem dati tiek nodoti tikai tajā gadījumā, kad to atļauj tiesību aktu prasības un 

piemērojot visus nepieciešamus Jūsu privātuma aizsardzības nodrošināšanas pasākumus. 

  

9. Kādas tiesības ir Jūsu rīcībā ? 

o Katram Smart Master Klientam ir šādas tiesības, kas ir saistītas ar viņa Personas datiem: 

• Sazināties ar mums un pārrunāt jautājumus, kas rodas attiecībā uz Smart Master veicamu 

Personas datu apstrādi; 

• No Smart Master saņemt apstiprinājumu, vai ar to saistīti Personas dati tiek apstrādāti, bet ka tādi 

Personas dati tiek apstrādāti–ir tiesīgi iepazīties ar apstrādājamiem Personas datiem un ar to 

saistītu informāciju; 

• Saņemt pašu iesniegtus Personas datus, kuri tiek apstrādāti uz viņa piekrišanas vai līguma izpildes 

pamata, rakstiski vai vispārēji izmantojamā elektroniskajā veidā un ja ir iespējams, pieprasīt tādu 

datu nodošanu citam pakalpojumu sniedzējam; 

• Pieprasīt izlabot paša Personas datus, ja dati nav precīzi, vai papildināt neizsmeļošus datus; 

• Pieprasīt izdzēst savus kā Smart Master Klienta Personas datus, kuri tiek apstrādāti uz Klienta 

piekrišanas pamata, ja Klients atsauc attiecīgu piekrišanu. Šo tiesību īstenošana tiek ierobežota, 

ja Klienta Personas dati, kurus tiek pieprasīts izdzēst, tiek apstrādāti arī uz cita juridiska pamata, 

tāda kā noslēgta līguma izpilde vai Smart Master ir tiesīga interese vai tiesības aktos paredzēta 

piekļuve turpmāk apstrādāt (uzglabāt) aktuālos Personas datus; 

• Pieprasīt savu Personas datu apstrādes ierobežošanu (izņemot glabāšanu), piem., uz periodu, kurā 

Smart Master izlabos neprecīzus datus vai izanalizēs, vai pastāv tiesiska iespēja izdzēst Klienta 

Personas datus, atbilstoši viņa iesniegtam pieteikumam; 

• Nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Klienta Personas dati, lai tiktu sasniegtas likumīgas Smart Master 

vai trešo pušu intereses, ja Personas datu apstrādes pamats ir likumīgas intereses, kā arī tajā 

gadījumā, ja Personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgzinības nolūkā, tajā skaitā šajā nolūkā veicamu 

profilēšanu; 

• Nepiekrist, lai tiktu attiecībā uz viņu piemērojams pilnībā automatizētā veidā pieņemts lēmums, 

tajā skaitā profilēšana, ja tādu lēmumu pieņemšanai ir tiesiskas sekas vai līdzīga nozīmīga 

ietekme attiecībā uz Klientu. Šīs tiesības netiek piemērotas tajā gadījumā, kad tāda lēmumu 

pieņemšana ir nepieciešama līguma ar Klientu noslēgšanas vai izpildes nolūkā, tas ir atļauts 

saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai Klients ir devis skaidru piekrišana; 

• Atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei. Tādos gadījumos, kad Personas datu apstrāde ir 

nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai, atsaucot piekrišanu par Personas datu apstrādi, Smart 

Master vairs nevarēs sniegt Jums nekādus pakalpojumus vai piegādāt preces. 

  

10. Kā Jūs varat izmantot Jūsu rīcībā esošas tiesības ? 

o Klients savas tiesības īsteno iesniedzot konkrētu pieteikumu uz kontaktiem, kuri ir norādīti 

Privātuma politikas daļā “Kā Jūs varat ar mums sazināties?”. Klientiem vai citām ieinteresētām 

fiziskām personām informācija, kas ir saistīta ar viņu tiesību īstenošanu, tiek sniegta bez maksas, 



 

izņemot īpašus Regulā paredzētus izņēmuma gadījumus, kuri tiek pārrunāti zemāk šajā nodaļā. 

Klientam, kurš iesniedz pieteikumu par iepazīšanos ar Smart Master apstrādājamiem viņa 

personas datiem vai norādījumu par viņa Personas datu apstrādi, ir pienākums apstiprināt savu 

identitāti, uzrādot personas dokumentu vai piemērojot elektroniskas identitātes apstiprināšanas 

līdzekļus. 

o Uz Klientu pieprasījumiem par Smar tMaster veicamu Personas datu apstrādi ar Smart Master ne 

vēlāk kā 1 mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas, iesniedz (pat arī neesot negatīvai Smart 

Master atbildei par iespēju izmantot viņa rīcībā esošas personas tiesības), Klientam informāciju 

par pasākumiem, kurus uzsāk pēc Klienta pieteikuma saņemšanas par viņa tiesību īstenošanu vai, 

norādot pasākumu nepiemērošanas iemeslus. Periods pieprasāmas informācijas iesniegšanai 

nepieciešamības gadījumā var būt pagarināts vēl uz 2 mēnešiem, ņemot vērā pieteikumu 

sarežģījumu un skaitu. Kad Klients pieteikumu iesniedz elektroniskajā veidā, informācija viņam 

var būt iesniegta, ja ir iespējams, elektroniski, izņemot gadījumus, kad Klients pieprasa to 

iesniegta citādā veidā. 

o Klienta saņemta pieteikuma par tiesību īstenošanu izskatīšana var būt atteikta vai arī par to var 

būt iekasēta attiecīga maksa, ja pieteikums ir skaidri nepamatots vai lieks, kā arī citos 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

o Ja Klients uzskata, ka viņa personas dati tiek pastrādāti pārkāpjot viņas tiesības un likumīgas 

intereses, atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, un/vai Klients nepiekrīt Smart Master 

lēmumiem par viņa Personas datu apstrādi, Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību par Personas datu 

apstrādi Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcijai (Sapiegos g. 17, 10312 Viļņa 

www.ada.lt). 

  

11. Kā Jūs varat sazināties ar mums ? 

o Lūdzam vērsties jautājumu, pieteikumu vai piezīmju gadījumā atsaucoties uz šo Privātuma 

politiku vai veicamu Personas datu apstrādi, uz šiem kontaktiem: 

• Elektroniskā veidā: pa elektronisko pastu telelt@tele2.com. 

• Pa tālruni: zvanot +370 684 00117. 

  

12. Smart Master atbildības ierobežošana par Ierīcē esošu Klienta informācijas saturu  

o Informācija, kura atrodas pasūtītāja ierīces atmiņā, ir konfidenciāls Klienta īpašums, par kura 

saturu ir atbildīgs pats Klients. Smart Master pārstāvji nekādos apstākļos nepārbauda Klienta 

Ierīcē glabājamas informācijas saturu, izņemot, ja Klients speciāli šajā nolūkā iesniedz atsevišķu 

pieteikumu, kad piekļuve Klienta Ierīces saturam ir neizbēgami nepieciešama pienācīgai Smart 

Master pakalpojumu sniegšanai un/vai to kvalitātes pārbaudīšanai. 

o Smart Master jebkurā gadījumā neuzņemas atbildību par to, ka Klienta Ierīcē glabājamā un pēc  

Klienta pasūtījuma Smart Master ierīcēs uz laiku saglabāta informācija iespējami pārkāpj 

jebkādas patenta tiesības, preču zīmolus, profesijas noslēpumus, autortiesības vai jebkādas trešās 

puses īpašumtiesības. Vienlaikus Smart Master neuzņemas atbildību par to, ja noskaidrotos, ka 

Klienta Ierīcē glabājama un pēc Klienta pasūtījuma Smart Master ierīcēs uz laiku saglabātas 

informācijas saturs tīši vai netīši pārkāpj jebkādu no spēkā esošiem Lietuvas Republikas vai 

starptautisko tiesību aktiem, kā arī ja minētais saturs ir ļaunprātīgs, draudošs, apvainojošs, saistīts 

ar vardarbību, apmelnojošs, vulgārs, nepiedienīgs, diskriminējošs, pornogrāfiska satura, tas 

publisko citu personu personīgo dzīvi, satur naidīgumu, vai esoša informācija var izsaukt 

pretenzijas rasas, etnisku vai citu iemeslu dēļ. 
 

http://www.ada.lt/

