Pašapkalpošanās tiešsaistes sistēmas mans.oneit.lv lietošanas noteikumi

Pēdējais atjauninājums veikts 2018.gada 27.novembrī.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. SIA „Latnet”, reģistrācijas numurs 50003913971, (turpmāk tekstā – LATNET ) ir tiešsaistes
sistēmas mans.oneit.lv (turpmāk tekstā – Tiešsaistes sistēma) pārvaldnieks.
1.2. Tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumus nosaka “Pašapkalpošanās tiešsaistes
sistēmas mans.oneit.lv lietošanas noteikumi”. Katram Tiešsaistes sistēmas lietotājam
(turpmāk tekstā – ABONENTS ) ir saistoši Lietošanas noteikumi, ko tas apliecina, izmantojot
Tiešsaistes sistēmu.
1.3. ABONENTIEM pieejamais Tiešsaistes sistēmas informācijas un pakalpojumu apjoms var
atšķirties, ņemot vērā ABONENTA un LATNET noslēgto Distances līgumu.
1.4. LATNET veic personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības
likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem.
2. ABONENTA autorizācija un identifikācija
2.1. Lai izveidotu kontu Tiešsaistes sistēmā, ABONENTAM jāveic reģistrācija Tiešsaistes
sistēmā mans.oneit.lv, ievadot lietotāja vārdu un paroli. ABONENTAM jāievada lietotāja vārds,
kas sastāv no ABONENTA aktuālā e-pasta adreses nosaukuma un paroli, kas satur vismaz 6
simbolus.
2.2. Klients var pieprasīt izveidot ABONENTA kontu. Šajā gadījumā Klients nosūta pieteikumu
elektroniskā veidā Latnet, norādot galvenā ABONENTA kontaktinformāciju. Latnet izveido
galvenā ABONENTA kontu un nosūta piekļuves datus uz galvenā ABONENTA e-pastu.
2.3. Gadījumā, ja tiek aizmirsta ABONENTA lietotāja parole, ABONENTAM nepieciešams
izmantot paroles atjaunošanas formu, kas atrodas mans.oneit.lv sākuma lapā, ievadot savu
Tiešsaistes sistēmā reģistrēto e-pastu, uz kuru tiks atsūtīta paroles atjaunošanas instrukcija.
3. Tiešsaistes Konta bloķēšana/atbloķēšana
3.1. ABONENTA konts var tikt bloķēts, ja ielogojoties sistēmā, ABONENTS 10 (desmit) reizes
ievada nepareizi lietotāja paroli, tad uz 1 (vienu) stundu tiek bloķēta piekļuve ABONENETA
Tiešsaistes sistēmas profilam un uz ABONENTA reģistrēto e-pastu tiek nosūtīta informācija ar
instrukciju, piekļuves atjaunošanai.
4. ABONENTA konta dzēšana
4.1. Tiešsaistes sistēmas ABONENTA konta datu dzēšana tiek veikta pēc ABONENTA
rakstiskā pieprasījuma.
4.2.

Galvenais ABONENTS var dzēst papildus lietotāju kontus.

5. Speciālie Tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumi
5.1. ABONENTA pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un apstiprināt savu
piekrišanu to ievērošanai. Tiešsaistes sistēmas lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu
tam, ka ABONENTS ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.
5.2. ABONENTS apstiprina, ka, veicot reģistrēšanos Tiešsaistes sistēmā, tā iesniegtie dati ir
patiesi un spēkā esoši. Nepatiesu datu sniegšanas gadījumā LATNET ir tiesīgs pārtraukt
ABONENTAM piekļuvi Tiešsaistes sistēmas kontam.
5.3. Pieslēdzoties Tiešsaistes sistēmai ABONENTS izmanto lietotāja vārdu un paroli.
ABONENTAM piešķirtā parole ir konfidenciāla.
5.4. ABONENTS apņemas nodrošināt, ka e-pasta adrese, uz kuru nosūtīts lietotājvārds un
parole, nav pieejama citai personai.
5.5. ABONENTS apņemas neizpaust lietotājvārdu un/vai paroli citām personām, un veikt
nepieciešamās darbības, lai novērstu iespēju citām personām lietot Tiešsaistes sistēmu, vai
uzzināt paroli.
5.6. LATNET nenes nekāda veida atbildību par ABONENTAM nodarīto kaitējumu, gadījumā, ja
ABONENTS nav ievērojis punktā 5.4., 5.5. minētos noteikumus.
5.7. ABONENTS ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona,
kas izmanto ABONENTA datus, veic, izmantojot Tiešsaistes sistēmu, saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.8. LATNET ir tiesības vienpusējā kārtā noteikt Tiešsaistes sistēmas pieejamo pakalpojumu
apjomu un to sniegšanas kārtību, mainot to jebkurā laikā.
5.9. LATNET nodrošina Tiešsaistes sistēmas pieejamību visu diennakti. LATNET patur
tiesības veikt Tiešsaistes sistēmas vai tās atsevišķu sadaļu darbību pārtraukumus, kas saistīti
ar portāla un saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.
5.10. LATNET ir tiesīgs pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt
ABONENTAM pieeju Tiešsaistes sistēmai, ja ABONENTS pārkāpj Lietošanas noteikumus.
5.11. Lai pilnvērtīgi izmantotu Tiešsaistes sistēmas iespējas, ieteicams izmantot šādu
pārlūkprogrammu jaunākās versijas: Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer.
5.12. Gadījumos, kad LATNET tīklā tiek konstatētas nelikumīgas darbības vai arī radušās
pamatotas šaubas par nelikumīgu darbību veikšanu, neautorizētas piekļuves veicināšanu vai
citu
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