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Da par izdevēju
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Atbildības izslēgšana
1. Tiešsaistes piedāvājuma saturs
Visa sagatavotā informācija ir izstrādāta un pārbaudīta pēc
labākajām zināšanām un pēc labākās sirdsapziņas. Taču ne ek
garantēta sagatavotās informācijas aktualitāte, pareizība,
pilnīgums vai kvalitāte un pieejamība. Ar vārdiem atzīmē e raks
sniedz to personu personisko izpratni un atziņas, kuri šos rakstus ir
sastādījuši. Atbildības prasības, kuras a ecas uz materiāliem vai
garīgiem bojājumiem, kuri ir kuši izraisī , izmantojot vai
neizmantojot atainoto informāciju vai izmantojot kļūdainu un
nepilnīgu informāciju, principā ir izslēgtas.
Visi piedāvājumi ir nesaistoši un nav obligā . Redakcija noteik
patur esības bez atsevišķas paziņošanas mainīt, papildināt vai
dzēst lappušu daļas vai visu piedāvājumu vai arī publikāciju izņemt
uz laiku vai pilnībā.

2. Norādes un vietnes
Redakcija uzņemas atbildību par svešām vietnēm ("hipersaitēm")
ārpus tās atbildības jomas kai tad, ja tā pierādāmi ir uzzinājusi par
to saturu un tā tehniski spētu novērst pretlikumīgu saturu
izmantošanu.
Ar šo redakcija noteik paziņo, ka vietnes ievietošanas laikā
sais tajās lapās nebija zināms nekāda veida nelegāls saturs.
Redakcijai nav nekādas ietekmes uz sais to lapu pašreizējo un
turpmāko veidošanu, saturu vai to autor esībām. Tāpēc ar šo
redakcija skaidri nošķir sevi no sais to lapu saturiem, kuri ir kuši
mainī pēc vietnes adreses ievietošanas. Tas a ecas uz visām
vietņu adresēm un norādēm, kuras ir ievietotas redakcijas
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pastu sarakstos. Par nelikumīgiem, kļūdainiem un nepilnīgiem
saturiem un īpaši par bojājumiem, kuri rodas, izmantojot vai
neizmantojot šādā veidā pasniegtu informāciju, atbildību uzņemas
kai un vienīgi lapas piedāvātājs, uz kuru ir sniegta norāde.

3. Autor esību un preču zīmju esības
Redakcija cenšas visās publikācijās ņemt vērā izmantoto graﬁku,
dokumentālo skaņu ierakstu, videoierakstu un tekstu autor esības,
izmantot savus veidotos graﬁkus, dokumentālos skaņu ierakstus,
videoierakstus un tekstus vai lietot graﬁkus, dokumentālos skaņu
ierakstus, videoierakstus un tekstus, kuriem nav nepieciešama
licence.
Visi ārpus Interneta piedāvājuma nosauk e un nepieciešamības
gadījumā no trešo personu puses aizsargā e zīmoli un preču zīmes
ir pakļau atbilstošiem spēkā esošiem preču zīmes noteikumiem
un a ecīgā reģistrētā īpašnieka īpašum esībām. Nosaucot
zīmolus, ne ek izslēgta iespēja, ka tos neaizsargā trešo personu
esības.
Autor esības a ecībā uz publicētām, pašu raks tāju sastādītām
lapām un objek em pieder kai šīm personām. Šādu graﬁku,
dokumentālo skaņu ierakstu, videoierakstu un tekstu pavairošana
un izmantošana elektroniskās vai drukātās publikācijās bez viņu
skaidras piekrišanas nav atļauta.

4. Datu aizsardzība
Ja Interneta piedāvājuma ietvaros pastāv iespēja ievadīt
personiskus vai darījuma datus (e-pastus, vārdus, pieraksta
adreses), tad lietotājs šos datus nodod uz brīvprā bas pamata.
Visu piedāvāto pakalpojumu izmantošana un apmaksa ir atļauta
(cik tas tehniski ir iespējams) arī bez šādu datu norādes vai norādot
anonīmus datus vai pseidonīmu. Izdevēja datu vai līdzīgu datu
ietvaros publicēto kontak nformāciju, piem., pasta adresi, telefona
un faksa numuru, kā arī e-pasta adresi, nav atļauts lietot trešajām
personām, lai pārsū tu informāciju, kura nav skaidri pieprasīta.
Tiek paturētas esības veikt esiskus soļus pret tā saukto mēstuļu
izsū tājiem, ja ir pārkāpts šis aizliegums.

5. Šīs atbildības izslēgšanas spēkā esamība
Ja šī teksta daļas vai atsevišķi formulējumi neatbilst, vairs neatbilst
vai nepilnīgi atbilst spēkā esošajiem likumiem, tad pārējās
dokumenta daļas to saturā un spēkā esamībā no tā paliek
neskartas.
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