SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS
1.
Prisijungdami prie internetinės svetainės www.jobsInterna.com (toliau – Svetainė) ir ja
naudojantis Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su Svetainės naudojimosi sąlygomis ir
taisyklėmis, su jomis sutinkate ir įsipareigojate jų laikytis. Taip pat sutinkate, kad UAB ,,S&J Interna”,
juridinio asmens kodas 300063968, Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189 Vilnius (toliau tekste vadinama
Svetainės valdytojas) vienašališkai keistų Svetainės naudojimosi sąlygas ir taisyklių nuostatas,
informuojant apie tai iki jų įsiteisėjimo dienos (paskelbimo Svetainėje). Apie Svetainėje atliktus pakeitimus, Svetainės vartotojai gali būti informuoti elektroniniu.
2.
Norėdami tapti Svetainės vartotoju (užsiregistruoti), Jūs privalote prisijunti prie
Svetainės, tam Jums bus reikalingas Jūsų asmeniniškai sukurtas naudotojo vardas ir slaptažodis (toliau
– Prisijungimo duomenys). Jūs asmeniškai atsakote už Prisijungimo duomenų saugumą ir tinkamą jų
panaudojimą. Prisijungimo duomenys yra konfidenciali informacija ir negali būti atskleista kitiems
asmenims. Jeigu Jums tapo žinoma apie neteisėtą Jūsų Prisijungimo duomenų panaudojimą, nedelsiant
privalote apie tai informuoti Svetainės valdytoją elektroniniu paštu, adresu ........................... arba telefono ryšio numeriu ................................ Svetainės valdytojas neatsako už Jūsų Prisijungimo duomenų
neteisėtą/netinkamą panaudojimą ir/ar atskleidimą.
3.
Jūs suprantate, kad Svetainėje pateikti Jūsų duomenys/informacija bus vieša.
4.
Jūs neturite teisės prisijungti, taisyti, trinti ir/ar kitaip daryti poveikį Svetainėje esantiems duomenims/informacijai, jeigu neturite tam reikalingos prieigos. Jūs privalote vengti perpildyti
Svetainę, sistemą šlamštu (Spam), nesiimti veiksmų ir nenaudoti priemonių, kurios gali neigiamai įtakoti Svetainės darbą/veikimą ir/ar daryti žalą Svetainei, jos turiniui, joje esančiai informacijai,
Svetainės vartotojams ir Svetainės valdytojui.
5.
Jūs asmeniškai atsakote už šioje Svetainėje paskebtą (pateiktą) informaciją/duomenis ir
privalote užtikrinti, kad Jūsų paskelbti (pateikti) duomenys/informacija šioje Svetainėje būtų teisingi,
tikslūs, neklaidinantys, neturėtų apgaulės požymių, būtų nediskriminuojantys, neprieštarautų ir
nepažeistų Lietuvos Respublikos teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų nuostatų, šių taisyklių ir moralės
normų. Jūs taip pat atsakote ir privalote užtikrinti, kad visa informacija/duomenys ir failai neturėtų
virusų ir/ar kitokių duomenis naikinančių ir/ar kitaip neigiamai juos veikiančių faktorių, kurie galėtų
pažeisti ir/ar kitaip sutrikdyti šios Svetainės darbą. Svetainės valdytojas pasilieka sau teisę be įspėjimo,
savo nuožiūra pašalinti iš šios Svetainės bet kokius Jūsų pateiktus duomenis ir/ar informaciją, sukurtą
paskyrą, taip pat nutraukti registraciją, užblokuoti prieigą prie svetainės jeigu tai prieštarauja Lietuvos
Respublikos teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų, šių taisyklių nuostatoms, pažeidžia Svetainės
valdytojo, Svetainės vartotojų ir/ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.
6.
Jūs sutinkate, kad Svetainės valdytojas neatsako už bet kokius nuostolius (tiesioginius ir
netiesioginius) atsiradusius naudojantis šia Svetaine ir/ar jos siūlomomis paslaugomis.
7.
Jūs sutinkate, kad Svetainės valdytojas neatsako už Svetainėje teikiamų paslaugų
kokybę, sugaištą Jūsų laiką; Jūsų lūkesčių nepateisinimą, papildomus trukdžius, sukeltas Jums
neigiamas pasekmes, nuostolius, kuriuos galite patirti naudodamiesi Svetaine ir/arba jos siūlomomis
paslaugomis.
8.
Jūs sutinkate atlyginti Svetainės valdytojui ir/ar tretisiems asmenims nuostolius
(tiesioginius ir netiesioginius) ir visas kitas pagrįstas išlaidas atsiradusias Jums jungiantis,
besinaudojant Svetaine ir/ar kitaip susijusias su Svetaine ir/ar jos siūlomomis paslaugomis.
9.
Jūs privalote nedelsiant informuoti Svetainės valdytoją apie bet kokias Jums reiškiamas
pretenzijas susijusias su Svetaine ir/ar jos teikiamomis paslaugomis.
10.
Jūs įsipareigojate:
10.1.
Teikti teisingą, tikslią, tikrovę atitinkančią ir neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos
teisės aktams, poįstatyminiams teisės aktams, taip pat moralinėms normoms informaciją/duomenis;
10.2.
Savalaikiai atnaujinti informaciją/duomenis;

10.3.
Duomenis/informaciją pateikti, pildyti Svetainės valdytojo nustatyta forma.
10.4.
Vienai siūlomai darbo vietai Svetainėje talpinti tik vieną darbo pasiūlymą.
10.5.
Svetainėje gautą informaciją/duomenis naudoti tik darbo pasiūlos, darbuotojų atrankos
tikslu ir neperduoti jos tretiesiems asmenims.
11.
Jūs suprantate, kad internetas nėra stabilaus veikimo erdvė ir yra galimos sistemos
klaidos bei trigdžiai, galintys pasireikšti bet kuriuo metu. Už galimus nepatogumus, sukeltus
internetinės sistemos klaidų ir trigdžių Svetainės valdytojas neatsako.
12.
Jums žinoma, kad Svetainės valdytojas turi teisę savo nuožiūra keisti Svetainės funkcijas
bet kuriuo metu ir be jokio įspėjimo.
13.
Svetainės valdytojas pasilieka teisę bet kada keisti Svetainės naudojimosi sąlygas ir
taisykles, jų galiojimas įsiteisėja nuo paskelbimo datos. Svetainės valdytojas rekomenduoja reguliariai
stebėti ir susipažinti su Svetainėje atliktais pakeitimais (sąlygomis ir/ar taisyklėmis ir pan.). Apie
Svetainėje atliktus pakeitimus, Svetainės vartotojai gali būti informuoti elektroniniu paštu.

