Atteikšanās nosacījumi
Autortiesības un preču zīme
Mājas lapa www.raffaellostasti.lv (šeit un turpmāk kā “mājas lapa”) ir ekskluzīvi SIA
“Ferrero Poland Sp.” īpašums (šeit un turpmāk “Ferrero”), ko Ferrero izstrādāja ar
mērķi sniegt informāciju, nodrošināt komunikāciju un izklaidi un to dara pieejamu
lietotājiem nekomerciālai izmantošanai. Ferrero preču zīmes, preču zīmju produkti un
reklāmas, kas atrodas mājas lapā (tai skaitā attiecīgie logotipi) un visu nosaukumu
īpašības, attēli un saukļi, kas asociējas ar norādītajām preču zīmēm un to produktiem
(šeit un turpmāk “preču zīmes”) ir ekskluzīvi Ferrero īpašums. Jebkāda preču zīmju
kopēšana un lietošana, neatkarīgi no šādas rīcības mērķa un pamatojuma, ir stingri
aizliegts un jebkura šī aizlieguma pārkāpums tiks izskatīts tiesā.
Jūs nedrīkstat kopēt nevienu preču zīmi, logotipu un rakstu zīmes, kas attēlots mājas
lapā. Ja kāds no minētājiem objektiem pieder trešajām pusēm, tas ekskluzīvi pieder
trešajām pusēm un Ferrero lieto pamatojoties uz atbilstošas licences vai atļaujas
iegūšanu.
Ar Ferrero piederošām vai trešajām pusēm piederošām autortiesībām un attiecīgām
lietošanas atļaujām ir aizsargāti atsevišķi mājas lapā atrodamie elementi, tai skaitā
saturs (ieskaitot tekstus, attēlus, grafikus, skaņas). Jebkuri mājas lapas elementu un
satura kopēšanas, pavairošanas, pārraidīšanas (pilnīgas vai daļējas) gadījumi jebkādā
formātā un veidā jebkuriem mērķiem ir aizliegti.
Mājas lapas vai to atsevišķu sadaļu un satura kopijas nevar būt pārdošanas objekts vai
tikt izmantotas komerciālos nolūkos. Lejupielādes iespēja ir atļauta tikai gadījumos,
kad šādu iespēju paredz un piedāvā mājas lapas funkcionalitāte. Lejupielādes iespēja
attiecas uz materiālu personīgu izmantošanu – tie nedrīkst tikt izmantoti komerciālos
nolūkos, kā arī jebkāds cits pielietojums ir aizliegts.
Neviens no mājas lapas satura objektiem nedrīkst tikt uzskatīts par netiešu vai
neizteiktu atļauju lietot trešās puses vai Ferrero preču zīmes, tekstus, attēlus, grafikus,
skaņas vai jebkuru cita veida satura objektu vai daļu. Iespēju lietotājiem iesūtīt
(augšupielādēt) materiālu vai tekstuāli nosūtīt mājas lapai ziņu regulē mājas lapā
norādītie noteikumi, kas nosaka materiāla vai tekstuālās ziņas nosūtīšanas noteikumus
visā mājas lapā vai noteiktā tās daļā. Apmeklētājam pienākums ir iepazīties ar
attiecīgajiem nosacījumiem pirms materiāla vai teksta ziņas nosūtīšanas.
Ferrero regulāri papildina mājas lapas saturu, nenesot atbildību par nepilnīgu vai
neprecīzu saturu vai mājas lapas darbības kļūdām.
Ferrero nenes atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājam var rasties
mājas lapas apmeklējuma rezultātā vai dēļ nespējas lejupielādēt kādu no materiāliem
mājas lapā (tajās mājas lapas daļās, kur tas ir atļauts), ieskaitot tehnikas vai
programmatūras bojājumus, kas radušies dēļ kaitniecīgiem faktoriem.
Drošība
Mājas lapa un lapas, kas ar to saistītas ir pārbaudītas no Ferrero puses. Tās nesatur
bīstamu vai bērniem nepatīkamu un nepiemērotu saturu. Attēlotie produkti nav

pieejami iegādei tiešsaistē mājas lapā. Vienlaicīgi Ferrero nes vienpersonīgi atbildību
par mājas lapas saturu, bet nenes atbildību par sar saitēm piesaistītu trešo pušu un
sadarbības partneru mājas lapas saturu, jo Ferrero šo saturu nepārvalda un nespēj
kontrolēt.
Oficiālie paziņojumi un privātuma politika
Ferrero veic mājas lapas apmeklētāju informācijas apstrādi pēc Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (šeit un turpmāk
“Direktīva”). Datu apstrādātājs ir SIA “Ferrero Poland Sp.” un dati tiks izmantoti to
paredzētajam mērķim, ar kuru jebkuram lapas apmeklētājam ir jāiepazīstas un
jāpiekrīt. Dati tiks izpausti un nodoti tikai Ferrero pilnvarotām pusēm. Dati, kas
nodoti un atrodas Ferrero pārziņā var tikt nodoti specializētām iestādēm, kas
nodarbojas ar Ferrero piederošo datu apstrādi un uzglabāšanu. Datu apstrāde un
uzglabāšana notiek, nodrošinot datu konfidencialitāti un drošību. Apstrāde notiek,
izmantojot procedūras un tehnisko atbalstu, kas nodrošina lapas apmeklētāju datu
drošību, un nodrošinot datu ierakstus, saglabāšanu un apstrādi ar mērķi tos salīdzināt,
analizēt, izstrādāt ieteikumus un konsultācijas, nodrošināt preču zīmju, produktu vai
komunikācijas attīstību, noteikt uzvarētājus marketinga kampaņu ietvaros, iznīcināt.
Vienlaicīgi iespējams tiks veiktas divas vai vairāk darbības ar datiem. Nepilngadīgu
personu dati vai dati, kas attiecas uz nepilngadīgām personām var tikt ievadīti tikai
vecāku vai aizbildņu pārraudzībā. Jebkurš lapas apmeklētājs, kas darījis savus datus
pieejamus Ferrero, var jebkurā laikā precizēt to saturu un veikt izmaiņas sazinoties ar
Ferrero.

