SIA „BIZNESA KONSALTINGA GRUPA”
sistēmas „Uzņēmuma gada pārskats”
lietošanas noteikumi
Saīsinājumi:
SIA „BIZNESA KONSALTINGA GRUPA” (turpmāk – BKG)
Sistēma „Uzņēmuma gada pārskats” (trupmāk UGP)
Sistēmas „Uzņēmuma gada pārskats” lietotājs (turpmāk – Lietotājs)
1. Lietotājs apņemas:
1.1. nodrošināt savas paroles saglabāšanu un slepenību;
1.2. paziņot BKG par problēmām, kas radušās UGP lietošanas gaitā, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektroniskā pasta
adresi: help@bkgrupa.lv;
1.3. neveikt darbības, kas varētu radīt UGP darbības traucējumus vai apdraudēt datu drošību;
1.4. uzņemties atbildību par visām UGP veiktajām darbībām, tajā skaitā par visām trešo personu veiktajām darbībām UGP, ja
šīs personas piekļūst UGP, izmantojot Lietotāja piekļuves datus, kurus tās ir ieguvušas vai nu ar Lietotāja atļauju, vai viņa
neuzmanības rezultātā.
2. BKG:
2.1. nodrošina Lietotājam pieeju UGP, nosūtot Lietotājam uz UGP pieteikuma noradīto e-pastu UGP lietotnes nosaukumu,
apstiprināto pieejas e-pastu, sākotnējo paroli un UGP pieejas termiņu;
2.2. izmantojot BKG interneta mājas lapu, informē Lietotāju par jaunumiem UGP un plānotajiem darbības pārtraukumiem;
2.3. bloķē Lietotāja piekļuvi UGP, ja BKG ir konstatējis, ka:
2.3.1. Lietotājs ir pārkāpis šos UGP lietošanas noteikumus;
2.3.2. Lietotājs, izmantojot UGP sniegtās iespējas, veicis vai mēģinājis veikt pretlikumīgas darbības;
2.4. ja Lietotāja piekļuve UGP ir bloķēta, pamatojoties uz to, ka Lietotāja darbībās UGP ir konstatējamas pretlikumīgu darbību
pazīmes, BKG ir tiesīgs nepieciešamības gadījumā liegt attiecīgajam Lietotājam piekļuvi UGP līdz situācijas noskaidrošanas
brīdim;
2.5. BKG nepārbauda un neatbild par Lietotāja UGP izvietotās informācijas saturu. Lietotāja UGP izvietotā informācija ir
Lietotāja īpašums, viņš ar to brīvi rīkojas un ir atbildīgs trešo personu priekšā par tās īstumu;
2.6. BKG nodrošinā klientam atbalstu (t.sk. sistēmas atjaunošana, saskaņā ar likumdošanas izmaiņām utml.) tikai par tādu
UGP gadu, kāds ir noradīts BKG izrakstīta rēķinā Lietotājam.
3. Pieeja UGP:
3.1. Pamatojoties uz Lietotāja apmaksāto rēķinu par UGP, BKG nodrošinā lietotājam pieeju UGP uz vienu kalendāra gadu.
3.2. Kalendāra gada ilgums ir 365 dienas.
3.3. Kalendāra gada sākuma datums ir datums, kad Lietotājs ir ieskaitījis naudu BKG bankas kontā, saskaņā ar BKG izrakstīto
rēkinu.
3.4. Lietotājs pats seko līdzi savas UGP pieejas datumiem un UGP pieejas pagarinājumiem uz nākamo kalendāro gadu un
necels pretenzījas BKG par UGP pieejas apturēšanu, sakarā ar kalendāra gada darbības izbeigšanu.
4. Konfidencialitāte:
4.1. Konfidencialitātes jēdziens - jebkura informācija, neatkarīgi no šīs informācijas izpaušanas veida (mutiska, rakstiska,
elektroniska, audio vai video ierakstu veidā, jebkādā citā līdzeklī vai jebkādā citā veidā), kas nav publiski pieejama Internētā
vai pārējos mass-media un citos resursos, un kas ir pieejama BKG un Lietotājam UGP izmantošanas procesā.
4.2. BKG un Lietotājs apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciāla rakstura informāciju. Puses apņemas neveikt
nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt zaudējumus otras Puses interesēm un prestižam.
4.3. Konfidenciālās informācijas izplatīšana ir pieejama tikai ar otrās puses rakstisku piekrišanu vai ja kādai no Pusēm
normatīvie akti tieši uzliek pienākumu izpaust informāciju tiesībsargajošiem iestādēm.
5. Nepārvaramā vara
5.1. BKG nav atbildīga par traucejumeim UGP lietošanā un/vai par Lietotāja zaudejumiem, ja rodas nepārvaramas varas
apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, pārtraukumi elektroapgādes sistēmā vai interneta darbībā,
prettiesiskās darbības no trešo personu puses un citi ārkārtēji apstākļi, kurus nevarēja paredzēt un novērst ar saviem
līdzekļiem.

