PASLAUGOS “SAUGYKLA” TEIKIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia“) teikiamos paslaugos
„Saugykla“ teikimo taisyklės (toliau − Taisyklės) nustato paslaugos
“Saugykla” teikimo verslo klientams tvarką ir sąlygas.
II. SĄVOKOS
2. Šiose Taisyklėse vartojamos Sutartyje ir toliau šiame punkte
nurodytos sąvokos:
2.1. Paslauga − Kliento užsakyta paslauga ,,Saugykla“,
suteikianti Klientui galimybę Taisyklėse nustatytomis sąlygomis
naudotis vieta, kurioje Klientas gali laikyti savo turinį elektroniniu
formatu;
2.2. Turinys − informacija, Kliento įkeliama ir valdoma (laikoma,
perduodama, dalinama ir pan.) naudojantis Paslaugos teikiamomis
priemonėmis;
2.3. Vartotojo vardas – prisijungimo prie Paslaugos vardas.
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Siekdama apsaugoti Turinį, „Telia“ įsipareigoja:
3.1. priėjimą prie Kliento informacijos leisti tik įvedus Kliento
Vartotojo vardą ir slaptažodį;
3.2. koduoti prisijungimą prie Paslaugos;
3.3. automatiškai koduoti Paslaugoje laikomą klientų Turinį;
3.4. Paslaugą teikti naudodama dubliuotus serverius, laikomus
skirtinguose pastatuose;
3.5. įrengti rezervinį interneto ir elektros ryšių tiekimą iki
Paslaugos serverių;
3.6. nuolat palaikyti Paslaugos serverių patalpose reikalavimus
atitinkančią drėgmę ir temperatūrą;
3.7. užtikrinti automatinės gaisro gesinimo sistemos veikimą.
4. Siekdama
užtikrinti
Kliento
privatumą,
Turinio
konfidencialumą, „Telia“:
4.1. netikrina, kokį Turinį Klientas įkelia, saugo, parsisiunčia ir/
ar atlieka kitus veiksmus;
4.2. netikrina, ar Kliento saugomas Turinys atitinka Lietuvos
Respublikos įstatymus;
4.3. suteikia galimybę Klientui pačiam susikurti slaptažodį prie
Paslaugos, kuris saugomas užkoduotas;
4.4. Klientui ištrynus Turinį iš Paslaugos, Turinį sunaikina
negrįžtamai;
4.5. Klientui atsisakius Paslaugos arba atjungus Paslaugą dėl
skolų, „Telia“ Kliento Turinį ištrina negrįžtamai;
4.6. neleidžia perleisti Paslaugos kitam verslo klientui ir
nesuteikia galimybės kitam klientui prieiti prie Kliento Turinio.
5. „Telia“ įsipareigoja imtis protingų veiksmų siekdama
užtikrinti, kad Paslauga būtų prieinama internetu 99% laiko per mėn.
6. „Telia“ užtikrina Klientui neišimtinę, neperduodamą, visame
pasaulyje galiojančią ir atšaukiamą licenciją diegti ir naudoti bet kokią
programinę įrangą, įtrauktą į Paslaugą.
7. „Telia“ renka ir apdoroja Kliento arba Kliento kontaktinio
asmens duomenis, pateikiamus užsakymo formoje, reikalingus
Paslaugai teikti bei administruoti ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal
Taisykles (toliau – Užsakymo duomenis).
8. Klientas įsipareigoja:
8.1. naudotis Paslauga pagal Paslaugos taisykles;
8.2. užtikrinti, kad Paslaugos vartotojo vardas ir slaptažodis,
kurį Klientas susikuria, būtų nežinomas tretiesiems asmenims;
8.3. visiškai atsakyti už savo ir kitų asmenų veiksmus
naudoajantis Paslauga, jeigu jiems perduoda Paslaugos vartotojo
vardą ir slaptažodį;
8.4. nesinaudoti Paslauga kenkėjiškais tikslais, dėl kurių
sutriktų Paslaugos veikimas arba tai pakenktų kitų asmenų teisėms ir
nuosavybei;
8.5. nesinaudoti Paslauga, norėdamas įkelti, skelbti, siųsti el.
paštu arba bet kokiu kitu būdu apdoroti arba persiųsti Turinį,
pažeidžiant galiojančius LR įstatymus;
8.6. nedauginti, nekurti versijų, neperparduoti jokios Paslaugos
dalies arba prieigos prie Paslaugos be išankstinio „Telia“ sutikimo;

9. Klientas supranta ir sutinka, kad norėdamas naudotis
Paslauga, turi užtikrinti savo įrenginių prieigą prie interneto ryšio ir turėti
Paslaugai naudoti reikalingus įrenginius. „Telia“ neatsako, jeigu
Klientas negalėjo naudotis Paslauga dėl to, kad neturėjo
kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos arba dėl to, kad ši įranga
buvo sugedusi. Atsižvelgiant į tai, kad naudojimuisi Paslauga Klientas
privalo užtikrinti interneto ryšį, „Telia“ neatsako už tai, kad dėl gedimų
trečiųjų asmenų elektroninių ryšių tinkluose arba dėl kitų elektroninių
ryšių paslaugas teikiančių įmonių kaltės Klientas negali naudotis
Paslaugomis.
IV. ŠALIŲ TEISĖS
10. „Telia“ turi teisę:
10.1. keisti Paslaugos funkcionalumą ir programinę įrangą;
10.2. samdyti subrangovus savo įsipareigojimams vykdyti,
likdama atsakinga už jų veiksmus;
10.3. savo nuožiūra ir kai yra būtina dėl techninių,
eksploatacinių, priežiūros ar saugos priežasčių imtis priemonių,
galinčių turėti įtakos prieigai prie Paslaugos. „Telia“ turi teisę visiškai ar
iš dalies nedelsiant apriboti naudojimąsi Paslauga, jei Klientas
pažeidžia Taisyklių įsipareigojimus;
10.4. nutraukti Paslaugos teikimą ir negrįžtamai ištrinti Kliento
laikomą Turinį, jeigu Klientas pažeidžia Taisykles, nesumoka už
Paslaugą, atsisako naudotis Paslauga, pripažįstamas bankrutavusiu
yra likviduojamas;
10.5. vienašališkai pakeisti Paslaugos Taisykles, teikimo
sąlygas, įkainius, prieš 10 dienų informavusi Klientą www.telia.lt
tinklapyje;
10.6. vienašališkai nutraukti Paslaugos teikimą, apie
nutraukimą perspėjusi Klientą el.paštu mažiausiai prieš trisdešimt (30)
dienų;
10.7. iš Kliento reikalauti kompensacijos už visą dėl Kliento
kaltės patirtą žalą, jeigu „Telia“ nutraukia Paslaugos teikimą dėl to, kad
Klientas pažeidė Taisykles.
10.8. pakeisti kliento slaptažodį ir atskleisti Užsakymo
duomenis ir/arba Turinį įstatymų arba teismo sprendimo nustatyta
tvarka, jei tai būtina norint atsakyti į valstybės institucijos arba teismo
pareiškimus, kad Turinys ir/ arba Užsakymo duomenys pažeidžia
trečiųjų asmenų teises arba įstatymus.
11. Jokiais atvejais „Telia“ neprisiima atsakomybės už Turinio
atskleidimą ar bet kokį paviešinimą bei praradimą ne dėl „Telia“ kaltės.
12. Klientas turi teisę:
12.1. naudotis
su Paslauga
suteikiama
nemokama
programine įranga;
12.2. naudotis naujausia Paslaugos versija, prieinama adresu
saugykla.telia.lt;
12.3. vienu metu įkelti Turinį, kurio apimtis ne didesnė nei
2
GB. Pagal atskirus pranešimus Paslaugoje gali būti suteikiama teisė
įkelti didesnės apimties Turinį.;
12.4. perduoti savo Paslaugos Vartotojo vardą ir slaptažodį
kitiems asmenims. „Telia“ neprisiima atsakomybės už bet kokį
nesankcionuotą kitų asmenų naudojimąsi Vartotojo vardu ir
slaptažodžiu, jeigu Klientas neužtikrino jų saugumo;
12.5. negrįžtamai ištrinti Turinį iš Paslaugos. „Telia“ negalės jo
atstatyti ir perduoti Klientui;
12.6. bet kuriuo metu atsisakyti Paslaugos;
12.7. informuoti „Telia“ apie Paslaugos sutrikimus tel. 1816;
12.8. atsisakyti Paslaugų per dešimties (10) dienų laikotarpį
nuo pranešimo gavimo dienos, jeigu nesutinka su Paslaugos arba
Paslaugos sąlygų pakeitimais. Naudojimasis Paslauga po pakeitimų
įsigaliojimo reikš, kad Klientas sutinka su jais.
V. KITOS SĄLYGOS
13. Paslauga neapsaugo nuo virusų ir kito žalingo programinio
kodo.
14. „Telia“ atsakomybė, tenkanti dėl Paslaugos teikimo, esant
bet kokioms aplinkybėms visada bus ribojama suma, lygia metiniam
mokesčiui, Kliento mokamam už naudojimąsi Paslauga.
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