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Internetinės programos „MyBosch“ bendrosios registracijos ir naudojimosi sąlygos 
(parengta: 2016-02-01) 

 

Šios naudojimosi sąlygos (ta versija, kuri taikoma sutarties sudarymo metu) taikomos Jūsų 
(„Naudotojas“, „Jūs“ arba „Jums“), kaip galutinio naudotojo, registracijai ir internetinės 
programos „MyBosch“ naudojimui, kurią teikia Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 
70839 Gerlingen-Schillerhöhe („Tiekėjas“, „mes“ arba „mums“). 

§ 1 Siūlomos paslaugos ir galimybė jomis naudotis  

1. Internetinė programa „MyBosch“ leidžia naudotis įvairiomis, nuo šios registracijos 
nepriklausančiomis paslaugomis, kuriomis naudodamiesi, be kitų dalykų, taip pat 
galite išrinkti ir informaciją. 

2. Paslaugos, kuriomis galima naudotis taikant internetinę programą „MyBosch“, gali 
būti, pvz., mobiliosios taikomosios programos, programėlės, internetinės 
parduotuvės, galimybė naudotis duomenimis, įrašais, vaizdo ir garso 
dokumentais, informacija ir kitu turiniu (toliau apibendrintai vadinama „Turiniu“). 

Turinio apimtį rasite atitinkamos paslaugos aprašyme. Norint naudotis 
nemokamomis arba mokamomis paslaugomis, būtina laikytis specialių 
naudojimosi ir duomenų apsaugos reikalavimų, kurie, esant tam tikroms 
aplinkybėms, reikalauja pateikti papildomus duomenis. Registruojantis prie šios 
paslaugos Jums apie tai bus specialiai pranešta ir, pagal aplinkybes, paprašyta 
Jūsų mokėjimo duomenų. 

3. Pasiliekame teisę internetinę programą „MyBosch“ papildyti arba nustatyti tam 
tikrą jos naudojimo terminą. Jūs kaip naudotojas neturite jokių teisių į tam tikrų 
paslaugų ar jų dalies išlaikymą. 

4. Norėdami naudotis internetine programa „MyBosch“, turite prisiregistruoti. 
Registracija tam, kad būtų galima naudotis internetine programa „MyBosch“, ir 
naudojimasis programa yra nemokami. 

5. Nėra jokių teisių dėl nenutrūkstamo naudojimosi internetine programa „MyBosch“. 
Nėra garantuojama, kad prieiga prie internetinės programos „MyBosch“ ar 
naudojimasis ja nebus nutrauktas ar sutrikdytas dėl techninės priežiūros darbų, 
tolimesnio tobulinimo ar dėl kitokių trikčių (pvz., elektros energijos tiekimo 
nutrūkimo, aparatinės ir programinės įrangos gedimų, techninių problemų 
duomenų magistralėse), dėl ko gali netgi dingti duomenys. Tiekėjas deda visas 
pastangas, kad naudojimasis internetine programa „MyBosch“ būtų 
nenutrūkstamas. 

§ 2 Registravimasis prie internetinės programos „MyBosch“ 

1. Norėdamas registruotis prie internetinės programos „MyBosch“, turite būti 
sulaukęs aštuoniolikos metų arba vyresnis. Nepilnamečiams ir asmenims, 
kuriems prieiga ilgalaikiai užblokuota, registruotis draudžiama. Registravimosi 
metu Jūsų bus paprašyta pateikti prieigos duomenis. Juos sudaro individualiai 
pasirinktas naudotojo vardas, laisvai pasirinktas slaptažodis ir Jūsų el. pašto 
adresas. 

2. Registruotis taip pat galima naudojantis siūlomos socialinio tinklo svetainės, pvz., 
„Facebook“, „Twitter“ ir „Google+“ (atskiru ir/arba bendru „SocialID“), prieigos 
duomenimis. Tokiu atveju, vietoje specialaus naudotojo vardo ir slaptažodžio, 
skirto internetinei programai „MyBosch“, registruojantis čia yra išnaudojamos 
pasirinktos socialinio tinklo svetainės, prie kurios naudotojas turi būt 
prisiregistravęs, funkcinės galimybės. 



 2 

3. Išsiųsdami savo registracijos duomenis Jūs mums pateikiate pasiūlymą pasirašyti 
naudojimosi sutartį, paremtą šiomis naudojimo sąlygomis. Dėl pasiūlymo 
priėmimo nusprendžiama mūsų laisva nuožiūra. Jei per nurodytą laiką Jūsų 
registracija Jūsų nurodytu el. pašto adresu nepatvirtinama el. žinute, Jūsų 
pasiūlymas nustoja galiojęs. Gavus patvirtinimą el. žinute, šalių susitarimu 
įsigalioja naudojimosi sutartis ir mes aktyvuojame prieigą, kurios buvo 
pareikalauta. Nuo aktyvavimo, kaip apibrėžta šiose naudojimosi sąlygose, Jums 
yra suteikiama teisė naudotis internetine programa „MyBosch“. Tuo tikslu prieš 
aktyvavimą tai turite patvirtinti spustelėję el. paštu gautą nuorodą. 

4. Prie internetinės programos „MyBosch“ registruotis leidžiama tik vieną kartą. Jūsų 
registracija, naudojimosi santykis ir naudotojo paskyra bei prieigos duomenys 
nėra perleidžiami. Registracijos metu mes paprastai netikriname Jūsų tapatybės ir 
duomenų. Mes taip pat negarantuojame, kad kiekvienas profilio savininkas yra tas 
asmuo, kuriuo prisistato atitinkamas profilio savininkas. 

„SocialID“ gali būti susieta tik su viena internetine programa „MyBosch“. 

5. Jei galite naudotis internetinės programos „MyBosch“ funkcinėmis galimybėmis, 
savo naudotojo profilį, laikydamiesi pateiktų naudojimosi sąlygų, galite kurti pagal 
individualius poreikius. Daugiau informacijos rasite atitinkamos paslaugos 
aprašyme.  

§ 3 Atsakomybė už prieigos duomenis 

1. Savo prieigos duomenis, įskaitant ir slaptažodį, turite laikyti paslaptyje ir jokiomis 
aplinkybėmis nepadaryti jų prieinamais pašaliniams tretiesiems asmenims. 

2. Jūs taip pat esate atsakingi ir privalote užtikrinti, kad Jūsų prieigos duomenimis ir 
galimomis paslaugomis galėtumėte naudotis tik Jūs arba Jūsų įgalioti asmenys. 
Jei įtariate, kad pašaliniai tretieji asmenys sužinojo ar sužinos Jūsų prieigos 
duomenis, apie tai nedelsdami privalote informuoti Teikėją. 

Prašome atkreipti dėmesį: esate visiškai atsakingas už kiekvieną 
naudojimąsi ir/arba kitokią veiklą, atliekamą su Jūsų prisijungimo 
duomenimis, nebent kitaip numatytų imperatyvios taikomos teisės normos.. 

§ 4 Prieigos blokavimas 

1. Jūsų prieigą prie internetinės programos „MyBosch“ visiškai arba tam tikras 
atskiras sritis mes savo nuožiūra laikinai ar ilgalaikiai galime užblokuoti, jei tam 
yra konkrečių priežasčių manyti, kad Jūs pažeidžiate ar pažeidėte šias 
naudojimosi sąlygas ir/arba galiojančius teisės aktus arba jei mes turime kitokią 
teisėtą priežastį užblokuoti. Nusprendus užblokuoti, į Jūsų teisėtus interesus 
atitinkamai bus atsižvelgta. Jei, nepaisant nurodymo, Jūs ir vėl pažeidžiate 
naudojimosi sąlygas, pasiliekame teisę Jūsų prieigą nuolatinai užblokuoti ir 
ateityje nebesuteikti teisės naudotis internetine programa „MyBosch“. 

2. Jei Jūsų prieiga bus nuolatinai užblokuota, apie tai būsite informuotas el. pašto 
žinute..  

3. Jei užblokuota laikinai, praėjus blokavimo laikui arba galutinai dingus užblokavimo 
priežasčiai, prieigos teisė atnaujinama ir Jums apie tai pranešama el. pašto 
žinute. Nuolatinai užblokuotos prieigos atkurti neįmanoma. 

§ 5 Naudojimosi pabaiga 

1. Naudojimąsi per „Bosch Global ID“ bet kada galite nutraukti – tokiu atveju turite 
nutraukti registraciją. Mes taip pat pasiliekame teisę per keturiolikos (14) 
kalendorinių dienų laikotarpį nutraukti naudojimosi sutartį. 
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2. Nutraukus „Bosch Global ID“ naudojimosi sutartį praėjus 30 kalendorinių dienų po 
nutraukimo įsigaliojimo ir pasibaigus atitinkamiems įstatymų numatytiems 
terminams, turime teisę neatkuriamai pašalinti visus su Jūsų registracija susijusius 
duomenis. Asmens duomenims pirmenybę turi duomenų apsaugos teisinis 
reguliavimas, kuris gali numatyti ankstesnį duomenų šalinimą. 

§ 6 Leidžiamo naudojimosi apimtis, elgesio taisyklės, naudojimosi 
veiksmų stebėsena 

1. Jūsų naudojimosi teisė apsiriboja prieiga prie turinio, kuriuos galite pasiekti 
internetine programa „MyBosch“ (jei taikoma, naudojantis „SocialID“), bei galimų 
funkcijų naudojimusi, kaip numato šių naudojimosi sąlygų taisyklės.. 

2. Kad savo atsakomybės ribose galėtumėte naudotis sutartyje numatytomis 
paslaugomis, esate patys atsakingi už būtinų techninių sąlygų išpildymą (ypač 
aparatinę įrangą, interneto naršyklę ir prieigą prie interneto). Mes ir atitinkamų 
paslaugų teikėjai neprivalome tuo klausimu Jūsų konsultuoti. 

3. Duomenis, kurie nėra Jūsų asmens duomenys ir kurie mums buvo perduoti arba 
kuriuos mes gavome „Bosch Global ID“ naudojimosi metu, turime teisę be 
apribojimų naudoti ir vertinti. 

§ 7 Turinio apsauga, atsakomybė už trečiųjų asmenų turinį 

1. Turinį, kuris tapo pasiekiamas prisijungus naudojantis internetine programa 
„MyBosch“, saugo autorių, prekės ženklų ir konkurencijos teisė ir kitos 
pramoninės nuosavybės teisės, ir jis yra mūsų nuosavybė, mūsų klientų ar kitų 
trečiųjų asmenų, kurie leido naudotis turiniu, nuosavybė. Šį turinį rinkti kaip 
medžiagą draudžia autorių įstatymas. Šį turinį leidžiama naudoti tik laikantis šių 
naudojimosi sąlygų ir tik internetinės programos „MyBosch“ numatytuose 
rėmuose. 

2. Registracijos ir prisijungimo prie internetinės programos „MyBosch“ puslapyje 
esančio turinio dalį pateikėme mes, dalį – kiti naudotojai ir tretieji asmenys. 
Naudotojų bei kitų trečiųjų asmenų turinys toliau bus vadinamas „trečiųjų asmenų 
turiniu“. 

3. Mes netikriname, ar trečiųjų asmenų turinys yra išbaigtas, teisingas ir 
teisėtas, todėl neprisiimame atsakomybės už trečiųjų asmenų turinio 
išbaigtumą, teisingumą, teisėtumą ir aktualumą ir to negarantuojame. Ši 
nuostata taip pat galioja ir trečiųjų asmenų turinio kokybės bei jo 
tinkamumo tam tikram tikslui atžvilgiu. 

§ 8 Duomenų apsauga, konfidencialumas 

Mūsų kokybės reikalavimai numato atsakingą elgseną su Jūsų asmens 
duomenimis. Todėl mes juos rinksime, apdorosime ir naudosime tik tada, jei tam 
bus teisinis pagrindas arba jei Jūs mums tam duosite sutikimą. Apie elgseną su 
Jūsų duomenis atskirai informuosime pagal duomenų apsaugos nuostatas. 

§ 9 Atsakomybės apribojimas 

1. Internetinės programos „MyBosch“ naudojimo ribose mes neprisiimame 
atsakomybės už nedidelį pareigybinį neatsargumą, nebent žala susijusi su 
gyvybės netekimu, žala kūnui, sveikatai arba garantijomis ir pretenzijomis, kaip 
numato Vokietijos produktų kokybės įstatymas (Produkthaftungsgesetz). Toliau, 
atsakomybė už pareigų vykdymo pažeidimus – kai pareigų vykdymas yra būtinas 
tinkamam naudojimosi sutarties įgyvendinimui ir kai pareigų vykdymu naudotojas 
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visada turi teisę remtis – lieka nepasikeitusi. Ta pati nuostata galioja ir dėl mūsų 
agentų pareigų vykdymo pažeidimų. 

2. Tiek, kiek pagal šiuos reikalavimus mūsų atsakomybė yra panaikinama ar 
apribojama, tai taip pat bus taikoma ir mūsų įmonės organų, agentų, padėjėjų ir 
ypač mūsų darbuotojų atsakomybės atžvilgiu. 

§ 10 Šių naudojimosi sąlygų pakeitimas; sutartinio santykio perkėlimas 

1. Pasiliekame teisę bet kada keisti šias naudojimosi sąlygas, tokie pakeitimai 
taikomi ir galiojančiam sutartiniam santykiui. Apie tokio pobūdžio pakeitimus Jūs 
būsite informuoti el. paštu iki numatyto pakeitimų įsigaliojimo likus ne mažiau kaip 
30 kalendorinių dienų. Jei per 30 dienų nuo pranešimo gavimo nepateikiate 
prieštaravimo ir, net ir pasibaigus prieštaravimo pateikimo terminui, naudojatės 
paslaugomis, tai pasibaigus terminui pakeitimai įsigalioja. Jums pateikus 
prieštaravimą, naudojimosi santykis lieka galioti ligšiolinėmis sąlygomis. 
Prieštaravimo atveju pasiliekame teisę nutraukti naudojimosi sutartį pagal § 5. 
Pranešime apie pakeitimus bus nurodyta apie Jūsų prieštaravimo teisę ir jos 
pasekmes. 

2. Mes turime teisę mūsų sutartinį santykį su Jumis, o ypač – bet ne tik – teises ir 
prievoles, susijusias su naudojimusi pateikta nemokama internetinės programos 
„MyBosch“ paslauga ir jos naudojimosi sąlygomis, atleidžiant mus nuo prievolių, 
perleisti įmonei „Robert Bosch Power Tools GmbH“. Tokiu atveju, vietoj mūsų su 
Jumis sutartį bus laikomas sudariusiu „Robert Bosch Power Tools GmbH“. 

§ 11 Internetinės programos „MyBosch“ pakeitimai 

Turime teisę bet kada pakeisti parengtą nemokamą internetinės programos 
„MyBosch“ paslaugą, pateikti naujas nemokamas arba prieš mokėjimą ir nutraukti 
nemokamų paslaugų teikimą. 

§ 12 Bendrosios nuostatos 

1. Išsamios informacijos apie mus kaip apie internetinės programos „MyBosch 
registracijos puslapio administratorių (-ę) rasite teisinės informacijos dalyje. 

2. Šioms sąlygoms taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. 

3. Jei esate verslininkas, remiamasi išimtiniu Teikėjo buveinės vietos teismingumu. 
Tačiau mes taip pat turime teisę kreiptis į teismą ir Jūsų įmonės buveinės vietoje. 

4. Jei viena nuostata iš šių naudojimosi nuostatų būtų ar taptų negaliojančia, tai kitos 
nuostatos lieka galioti toliau. Tokiu atveju abi pusės yra įpareigotos parengti tokias 
nuostatas, kuriomis teisėtai būtų gautas rezultatas, ekonominiu aspektu kaip 
galima artimesnis nebegaliojančiai nuostatai. Aukščiau pateiktos nuostatos galioja 
ir pasirašant galimas sutarties spragas papildančias nuostatas. 


