
NAUDOJIMOSI SĄLYGOS 
 
Sąlygose naudojamos sąvokos: 
 
− Platforma - GDPR Futurus Platform - tai inovatyvi, aukštos kokybės web pagrindu veikianti             

programinės sistemos platforma, skirta asmenims, siekiantiems greitai ir patogiai valdyti klientų           
duomenis. 

− Operatorius - Platformos savininkas ir administratorius.  
− Naudotojas - bet kuris asmuo, įsigijęs prieigą prie Operatoriaus nuomojamos Platformos. 
− Vartotojas - asmuo, kuriam Naudotojas suteikia prieigą prie Platformos, naudojant tą pačią            

Naudotojo paskyrą.  
− Sutartis - tarp Naudotojo ir Operatoriaus pasirašyta paslaugų teikimo sutartis. 

 
Įsigydami prieigą prie Operatoriaus nuomojamos Platformos Naudotojas patvirtina, kad yra perskaitęs ir            
susipažinęs su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir sutinka su jų nuostatomis bei įsipareigoja jomis vadovautis              
toliau naudojant Platformą. 
 
Šiose Naudojimosi sąlygose pateikiamos nuostatos, reguliuojančios Naudotojo prieigą prie Platformos,          
Platformos naudojimą bei Operatoriaus teikiamų paslaugų, susijusių su Platformos naudojimu, apimtį,           
Naudotojo ir Operatoriaus teises ir pareigas, Naudotojo ir Operatoriaus atsakomybę, atleidimą nuo            
atsakomybės, intelektinės nuosavybės apsaugą ir ginčų sprendimo tvarką. Šios Naudojimosi sąlygos yra            
neatskiriama Sutarties dalis. 
 
1. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas 
 
1.1. Siekiant suteikti Naudotojui prieigą prie Platformos ir sukurti Naudotojui paskyrą, Operatorius renka            

Naudotojo asmens duomenis - vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, šalį. 
1.2. Pateikus 1.1. punkte nurodytus duomenis ir pasirinkus Platformos naudojimo planą ir terminą,            

Naudotojas privalo sumokėti Platformos naudojimo mokestį. Šiuo tikslu Naudotojas pateikia          
Operatoriui mokėjimo informaciją, kurios apimtis priklauso nuo pasirinkto mokėjimo būdo. 

1.3. Naudotojas, pateikdamas asmens duomenis garantuoja, kad pateikti duomenys yra teisingi. 
1.4. Operatorius neatsako už žalą, atsiradusią dėl Naudotojo pateiktų neteisingų/netikslių asmens duomenų. 
1.5. Operatorius, be atskiro aiškaus Naudotojo sutikimo, neperduoda Naudotojo asmens duomenų jokiems           

tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. 
1.6. Operatorius, tvarkydamas Naudotojo asmens duomenis, vadovaujasi Europos Sąjungos ir Lietuvos          

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, t. y. Bendruoju asmens           
duomenų apsaugos reglamentu 2016/679 (BDAR), ), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės           
apsaugos įstatymu (ADTAĮ) ir kt. 

1.7. Naudotojas, norėdamas susipažinti su Operatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis, ar įgyvendinti           
kitas duomenų subjekto teises (teisę reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar            
neišsamius asmens duomenis / atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis / nesutikti su duomenų             
tvarkymu), turi kreiptis į Operatorių el. paštu gdprquestions@futurusplatform.com arba telefonu +370           
668 02859. 

1.8. Naudotojo asmens duomenys saugomi 1 (vieną) mėnesį nuo Platformos naudojimo pabaigos ir            
pasibaigus saugojimo laikotarpiui sunaikinami be galimybės juos atkurti. 

 
2. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu 

 
2.1. Naudotojas supranta ir sutinka, kad registracijos metu jo pateikti asmens duomenys būti naudojami             

tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant naujienlaiškių siuntimą. 
2.2. Naudotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės             

rinkodaros tikslu, kreipdamasis į Operatorių el. paštu gdprquestions@futurusplatform.com arba         
telefonu +370 668 02859. 
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3. Prieiga prie Platformos  
 
3.1. Naudotojui patvirtinus registraciją ir sumokėjus Platformos naudojimo mokestį sukuriama Naudotojo          

paskyra. 
3.2. Po paskyros sukūrimo Naudotojui suteikiamas atitinkamas paskyros pavadinimas ir slaptažodis,          

kuriuos nurodžius Naudotojas prisijungia prie Platformos.  
3.3. Naudotojas privalo saugoti suteiktus paskyros pavadinimą ir slaptažodį paslaptyje ir neperduoti jų            

trečiosioms šalims. 
3.4. Naudotojas gali jungtis prie Platformos tiek laiko, kiek numato Naudotojo pasirinktas Platformos            

naudojimo termino planas. 
3.5. Pasibaigus planui Naudotojas gali jungtis prie paskyros 1 (vieną) mėnesį. Nepratęsus Platformos            

naudojimo plano po mėnesio nuo jo pabaigos, Naudotojo paskyra blokuojama. 
3.6. Naudotojas, įsigijęs atitinkamą Platformos naudojimo planą, gali suteikti prieigą prie paskyros           

papildomiems asmenims - Vartotojams. 
3.7. Naudotojui ir Vartotojui naudojantis ta pačia Platformos paskyra, taikomos vienodos Platformos           

naudojimo sąlygos. 
 
4. Naudotojo pareigos 

 
4.1. Platformos naudotojas įsipareigoja saugoti savo ar kitų asmenų pateikiamą asmeninę (ne viešam            

naudojimui skirtą) informaciją nuo nutekėjimo ar neteisėto panaudojimo. 
4.2. Naudoti Platformą tik vadovaujantis Operatoriaus patvirtintomis Platformos naudojimo sąlygomis. 
4.3. Kiekvieną kartą, baigus darbą su Platforma, nuo jos atsijungti, paspaudžiant nuorodą „Atsijungti”. 
4.4. Neperduoti savo prisijungimo duomenų trečiosioms šalims. 
4.5. Naudotojui draudžiama: 
4.5.1. Naudoti Platformą nusikalstamai veiklai vykdyti arba kurstyti jos įvykdymą; 
4.5.2. Naudoti Platformą apimtimi, kuri nebuvo numatyta Naudojimosi sąlygose; 
4.5.3. Naudoti Platformą siunčiant kitiems Vartotojams reklamos medžiagą, nepageidaujamus elektroninius         

laiškus ir pan.; 
4.5.4. Naudoti Platformą kitai neteisėtai veiklai vykdyti. 
4.6. Naudotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti operatorių apie: 
4.6.1. Piktnaudžiavimą suteikta paskyra; 
4.6.2. Slaptažodžio praradimą arba jo atskleidimą trečiosioms šalims; 
4.6.3. Esant 4.6.1.-4.6.2. punktuose numatytiems atvejams, Operatorius privalo imtis visų pagrįstų          

priemonių ir atnaujinti slaptažodį, apsaugoti paskyrą arba ją ištrinti/blokuoti. 
 

5. Naudotojo teisės 
 
5.1. Naudotojas, sumokėjęs Platformos naudojimo plano mokestį, ir gavęs prieigą bei paskyrą, turi teisę: 
5.1.1. Naudotis visais platformos funkcionalumais; 
5.1.2. Suteikti prieigą prie paskyros kitiems asmenims - Vartotojams, ta apimtimi, kiek nurodyta paslaugų             

teikimo sutartyje, atsižvelgiant į pasirinkto Platformos naudojimo plano apimtį; 
5.1.3. Gauti iš Operatoriaus pagalbą techninių Platformos nesklandumų atvejais; 
5.1.4. Keisti Platformos naudojimo planą, suteikiant didesnės arba mažesnės apimties prieigą Vartotojams,           

suderinus su Operatoriumi. 
 
6. Operatoriaus pareigos 

 
6.1. Operatorius teikia Naudotojui techninės Platformos priežiūros paslaugas.  



6.2. Platformoje talpinamas Turinys saugomas Operatoriaus arba jo paslaugų tiekėjo serveryje.          
Pasirašydamas Sutartį, Naudotojas sutinka su tuo, kad Turinys būtų talpinamas Operatoriaus arba jo             
paslaugų tiekėjo serveryje. 

6.3. Operatorius privalo imtis visų pagrįstai būtinų saugos priemonių tam, kad apsaugotų Turinį nuo             
pašalinių asmenų ir kenkėjiškų programų bei užtikrintų Turinio išsaugojimą visą Sutarties galiojimo            
laiką.  

6.4. Naudotojas, talpindamas Turinį Platformoje privalo užtikrinti jo tikslumą, teisingumą, išsamumą,          
aktualumą ir atitikimą Sutarčiai, gerajai praktikai ir teisės aktams. 

6.5. Naudotojas negali talpinti Platformoje Turinio, kuriame yra virusų arba kitų kompiuterinių programų            
ir failų, galinčių pažeisti arba kitaip trikdyti Platformos darbą. 

6.6. Operatorius turi imtis visų veiksmų, kurių iš jo pagrįstai tikimąsi, tam, kad galėtų užtikrinti Platformos               
ir Paslaugų prieinamumą Naudotojui, saugų jų veikimą, atitikimą pažangiausiems technologiniams          
sprendimams bei patogų naudojimą. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Operatorius turi teisę              
tobulinti ir gerinti Platformos techninę struktūrą, saugumą, prieinamumą ir funkcionalumą bet kokiu            
jam patogiu metu.  

 
7. Operatoriaus teisės 
 
7.1 Operatorius turi teisę apriboti tam tikrų Platformos dalių arba funkcijų naudojimą, jei tai reikalinga              

Platformos funkcionalumui užtikrinti. 
7.2 Operatorius turi teisę sustabdyti arba nutraukti Platformos arba bet kokios jos dalių paslaugų teikimą,              

jei Naudotojas nesilaiko Platformos naudojimo sąlygų arba laiku nesumoka Platformos naudojimo           
plano mokesčio. 

7.3 Operatoriui nutraukus ar sustabdžius prieigos prie Platformos funkcijas, Naudotojo sumokėtas          
Platformos naudojimo mokestis, proporcingai likusiam Platformos naudojimo laikotarpiui, grąžinamas         
Naudotojui. 

 
8. Platformos techninė priežiūra ir atnaujinimai 
 
8.1. Operatorius įsipareigoja nuolat tobulinti mechanizmus, nuo kurių priklauso Platformos veikimas tam,           

kad galėtų teikti Naudotojui aukštos kokybės paslaugas. Operatorius gali keisti Platformą ir jos             
komponentus, keisti reikalavimus programinei ir techninei įrangai, naudojamai užtikrinant Platformos          
veikimą ir teikiamų per Platformą paslaugų atitikimą techniniams reikalavimams.  

8.2. Operatorius privalo informuoti Naudotoją apie svarbius Platformos pakeitimus ne vėliau, kaip prieš 7             
dienas iki jų įdiegimo.  

8.3. Operatorius turi teisę laikinai apriboti priėjimą prie Platformos, jei tai yra būtina papildant, prižiūrint              
arba atnaujinant Platformą, taip pat dėl trečiųjų asmenų atliekamų keitimo ar priežiūros darbų bei              
kitais atvejais, numatytais teisės aktų arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimų.  

8.4. Operatorius privalo įspėti Naudotoją apie planinių priežiūros darbų atlikimą. 
8.5. Operatorius suteikia galimybę Naudotojui reikšti pastabas dėl Platformos techninio tobulinimo ir           

naujinimo. 
 
9.  Intelektinė nuosavybė 
 
9.1. Platforma, svetainė, jų elementai ir dalys yra saugomi intelektinės nuosavybės teisių, priklausančių            

Operatoriui. 
9.2. Naudotojo pasirinkto Platformos naudojimo plano galiojimo metu Operatorius leidžia Naudotojui          

naudotis Platformos funkcijomis savo reikmėms pagal numatytą Platformos paskirtį. Operatorius          
nesuteikia Naudotojui jokių kitų teisių, o Naudotojas neįgyja intelektinės nuosavybės teisių į Platformą             
arba svetainę. 

9.3. Naudotojas negali keisti, kopijuoti, tiražuoti, platinti, apdoroti, versti, daryti išrašus, perduoti, kelti į             
kitas duomenų bazes, viešinti Platformos, svetainės arba jų dalių, arba naudoti intelektinės nuosavybės             
teises į Platformą arba svetainę jokiu kitu, nei numatyta būdu be išankstinio rašytinio Operatoriaus              
sutikimo.  



9.4. Naudotojas neturi teisės išduoti Platformos, svetainės arba jų dalių naudojimo sublicencijas, arba kurti             
naujus intelektinės nuosavybės objektus jų pagrindu. Platforma, svetainė ir jų dalys negali būti             
parduoti, išnuomoti, licencijuoti, susieti su Naudotojo arba trečiųjų šalių sistemomis, arba naudojami            
bet kokių programų, kurios gali perkrauti arba trikdyti Platformos ir svetainės darbą, iškreipti jų turinį               
be išankstinio rašytinio Operatoriaus sutikimo. 

 
 
10. Žala ir Naudotojo atsakomybė 
 
10.1. Operatorius turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti Naudotojo paskyrą Platformoje ir               

bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo duomenų bazės, jei Naudotojas nesilaiko platformos             
naudojimo sąlygų ar kitais neteisėtais veiksmais sukelia žalą Operatoriui ar tretiesiems asmenims,            
naudojantis Platforma.  

10.2. Naudotojas privalo atlyginti Operatoriui žalą, padarytą tyčiniais ar neatsargiais Naudotojo, ar           
Vartotojo, kuriam Naudotojas suteikia prieigą prie Platformos, veiksmais. 

10.3. Dėl žalos atlyginimo Operatorius turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo             
atsakomybėn dėl jo veiksmais sukeltos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės           
žalos Operatoriui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams. 

10.4. Žala atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
11. Nenugalima jėga 
 
11.1. Operatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus esant nenugalimos jėgos           

(Force Majeure) aplinkybėms. 
11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos          

Vyriausybės nutarime dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)           
aplinkybėms taisyklių patvirtinimo nuostatose (Nr. 840). 

 
12. Naudojimosi sąlygų pasikeitimas 
 
12.1. Visos Naudojimosi sąlygų nuostatos gali būti keičiamos ir pildomos. Apie pasikeitimus Platformos            

Naudotojai informuojami https://futurusplatform.com/ svetainėje. 
12.2. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti Naudojimosi sąlygas bet kokiu norimu metu paskelbus jų             

naująją redakciją (su visais pakeitimais) svetainėje. 
12.3. Operatorius turi teisę keisti Naudojimosi sąlygas šiais atvejais: 
12.3.1. Galiojančių teisės aktų arba jų aiškinimo pakeitimai; 
12.3.2. Įsigaliojęs teismo sprendimas arba administracinis aktas, įpareigojantis Operatorių pakeisti         

Naudojimosi sąlygas; 
12.3.3. Siūlomų paslaugų pakeitimas arba teikimo nutraukimas, naujos paslaugos siūlymas; 
12.3.4. Platformos techninės struktūros arba funkcionalumo pokyčiai; 
12.3.5. Naudotojų siūlymai ir nusiskundimai; 
12.3.6. Būtinybė tobulinti duomenų apsaugos lygį arba imtis papildomų apsaugos priemonių; 
12.3.7. Operatoriaus verslo modelio, darbo proceso ir/arba įgaliojimų pokyčiai; 
12.3.8. Technologiniai pokyčiai, leidžiantys patobulinti Platformos ir/arba paslaugų praktiškumą, kokybę ir          

saugumo lygį; 
12.3.9. Kitos nenumatytos aplinkybės, dėl kurių Naudojimosi sąlygų pakeitimas yra pagrįstai būtinas arba            

tos aplinkybės, kurių Operatorius negalėjo įvertinti prieš Naudojimosi sąlygų įsigaliojimą. 
 

__________________ 
 
 
 
 
 


