UNIVERSALIOS TESTAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos
1. Visos teisės į Universalią testavimo sistemą (toliau – UTS) priklauso UAB „Žmogaus
studijų centrui“, įmonės kodas 120282818, buveinės adresas: Trakų g. 8, 2A korp,
01132, Vilnius, Lietuva.
2. Pavadinimas „Universali testavimo sistema“, trumpinys – „UTS“ ir Universalios
testavimo sistemos logotipas yra registruotas prekės ženklas ir negali būti
naudojamas be raštiško UAB „Žmogaus studijų centro“ sutikimo.
3. Toliau naudojamos sąvokos Tiekėjas yra UAB „Žmogaus studijų centras“, Vartotojas
– fizinis ar juridinis asmuo UTS lankytojas ir (arba) naudotojas.
II. Naudojimasis UTS
4. UTS yra įrankis skirtas įvairaus tipo apklausų, testų, tyrimų pildymui, kūrimui,
publikavimui ir analizavimui.
5. UTS gali naudotis tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys išskirtinai tik savo reikmėms
laikantis šių naudojimosi taisyklių. UTS negali būti naudojama kaip platforma
komerciniam klausimynų, testų, apklausų, tyrimų platinimui, išskyrus tuos atvejus,
kai tai yra raštiškai suderinta su UAB „Žmogaus studijų centru“.
III. Apmokėjimas
6. Apmokėjimo už naudojimąsi UTS sąlygas nustato UAB „Žmogaus studijų centras“.
7. UAB „Žmogaus studijų centras“ pasilieka teisę keisti apmokėjimo sąlygas be
išankstinio vartotojų perspėjimo.
8. Visos paslaugų kainos yra nurodytos su PVM.
9. Mokesčiai susiję su bankinėmis operacijomis nėra įtraukti į paslaugos kainą. Juos
susimoka pats vartotojas.
IV.

Tiekėjo teisės ir įsipareigojimai
10. Tiekėjas įsipareigoja vartotojui suteikti paslaugas tokias ir tokia apimtimi, kaip buvo
nurodyta aprašyme prieš įsigyjant paslaugą.
11. Tiekėjas neatsako už paslaugų nutraukimą ar apribojimą dėl trečiųjų šalių veiksmų,
stichinių nelaimių ar kitų tiekėjų įrangos gedimo (pvz., nutrūkus elektros tiekimui,
telekomunikacijų ryšiams ir pan.).
12. Tiekėjas negali garantuoti nuolatinį UTS tinklapio prieinamumą, ypač atsižvelgiant į
būtiną techninės ir programinės įrangos priežiūrą.
13. Tiekėjas neatsako už vartotojų sukurtų testų, klausimynų, apklausų, tyrimų turinį,
psichometrines charakteristikas, jų atskaitų pagrįstumą ir kitus parametrus.
14. Tiekėjas neatsako už jokią žalą, patirtą naudojantis UAB „Žmogaus studijų centro“
ar kitų vartotojų sukurtais testais, klausimynais, apklausomis, tyrimais. Tiekėjas
pabrėžia, kad visi pateikiami įvertinimai yra rekomendacinio pobūdžio.
15. Tiekės įsipareigoja nenaudoti kitų vartotojų sukurtų testų, klausimynų, apklausų,
tyrimų be raštiško vartotojo sutikimo.
16. Tiekėjas pasilieka teisę prisijungti prie vartotojo profilio, jei tai yra reikalinga
sklandžiam UTS veikimui užtikrinti.
17. Tiekėjas pasilieka teisę iš dalies ar pilnai apriboti konkretaus vartotojo teisę naudotis
UTS bei pašalinti jo sukurtą turinį, jei vartotojas atlieka kenkėjiškus veiksmus
nukreiptus prieš UTS, UAB „Žmogaus studijų centrą“ ar kitus fizinius bei juridinius
asmenis ir (arba) Vartotojas nesilaiko šių naudojimo taisyklių be išankstinio
perspėjimo bei reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo.
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V.

Vartotojo teisės ir įsipareigojimai
18. Vartotojas naudodamasis UTS įsipareigoja laikytis šių naudojimo taisyklių.
19. Vartotojas įsipareigoja neskleisti neetiško ir (arba) kenkėjiško turinio naudodamasis
UTS.
20. Vartotojas įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų galinčių pakenkti UTS veikimui bei
kitiems UTS vartotojams.
21. Vartotojas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo suteikti paslaugas, tokias ir tokia apimtimi,
kaip yra nurodyta paslaugos aprašyme. Tiekėjui nesuteikus paslaugų, Vartotojas turi
teisę reikalauti jam grąžinti sumokėtus pinigus ar kompensuoti patirtas išlaidas
kitomis paslaugomis.

VI.

Konfidencialumas
22. Tiekėjas garantuoja vartotojo duomenų konfidencialumą, tik ta apimtimi, kiek jie yra
pateikiami registruojantis prie sistemos ir (arba) atliekant tas Tiekėjo sukurtas
apklausas, testus, tyrimus, kurie yra skirti išskirtinai individualiam naudojimui. Kitais
atvejais (pvz., vartotojui pildant kito vartotojo sukurtą testą) Tiekėjas už pateikiamų
duomenų konfidencialumą neatsako.
23. Tiekėjas pasilieką teisę gautus duomenys panaudoti atliekant apibendrintas
statistines analizes.
24. Tiekėjas įsipareigoja neperduoti turimos informacijos apie vartotojus trečioms
šalims, išskyrus kai tai padaryti numato LR ir ES įstatymai ir kiti teisės aktai.

VII. Autorinės ir kitos teisės
25. Universali testavimo sistema, jos programinis kodas, serverio nustatymai, grafiniai ir
kiti sprendimai naudojami tinklapyje www.uts.lt , tinklapio turinys (aprašymai, testų
klausimų bei ataskaitų pavyzdžiai ir kt.), testai, klausimynai, apklausos, tyrimai, visa
savo apimtimi (t.y. jų aprašymai, laikymo instrukcijos, klausimai, pateikimo
algoritmas, ataskaitos ir jų turinys), kurių aprašymuose pažymėta, kad jie yra sukurti
UAB „Žmogaus studijų centro“, yra autorinė ir kita UAB „Žmogaus studijų centro“
nuosavybė saugoma įstatymų. Jų, ar jų dalies, panaudojimas be raštiško UAB
„Žmogaus studijų centro“ sutikimo yra baudžiamas pagal LR ir ES įstatymus ir kitus
teisės aktus.
VIII. Baigiamosios nuostatos
26. Tiekėjas pasilieka teisę keisti šias taisyklės be išankstinio įspėjimo, jei nėra atskiros
raštiškos sutarties su Vartotoju.
27. Tiekėjas neatsako už svetainės lankytojų veiklą ir už tai, kaip jie naudojasi šia
svetaine.
IX.

Tiekėjo kontaktiniai duomenys
UAB „Žmogaus studijų centras“
Adresas: Trakų g. 8, 2A korp., 01132, Vilnius, Lietuva.
Tel.: (8 5) 2626763
Faksas: (8 5) 2627671
El. p.: office@humanstudy.lt
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