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Vispārējie tīmekļa lietotnes MyBosch lietošanas noteikumi (stāvoklis uz: 01.02.2016) 

 

Šie Lietošanas noteikumi skar Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-
Schillerhöhe, („Piegādātājs“, „mēs“ vai „mūs") tīmekļa lietotnes MyBosch lietošanu un 
reģistrēšanos tajā. Lietošanas noteikumi piemērojas redakcijā, kādi tie ir reģistrēšanās brīdī, 
ko veicat Jūs kā gala lietotājs („Lietotājs“, „Jūs“ vai „Jūsu“).  

§ 1 Pakalpojumu sniegšana un pieejamība  

1. Tīmekļa lietotne MyBosch ļauj izmantot vairākus no šīs reģistrācijas neatkarīgus 
pakalpojumus, kuru izmantošanas gaitā Jūs varat iegūt noteiktu informāciju.  

2. Tīmekļa lietotnes MyBosch ietvaros izmantojamie pakalpojumi ir, piemēram, 
mobilās pielietojumprogrammas, lietotnes un interneta veikali, kā arī piekļuve 
datiem, rakstiem, vizuālajiem attēliem un audio dokumentiem, informācijai un citam 
saturam (kas tālāk tiek apzīmēti ar vārdu „Saturs“). 

Pieejamā satura apjoms ir norādīts attiecīgā pakalpojuma aprakstā. Lai izmantotu 
šos bezmaksas vai maksas pakalpojumus, ir jāievēro attiecīgā pakalpojuma 
lietošanas nosacījumi un ar to saistītie datu aizsardzības noteikumi. Pirms noteiktu 
pakalpojumu izmantošanas MyBosch lietotne var  pieprasīt ievadīt papildu 
informāciju. Arī tad, ja Jūs esat pieteicies attiecīgā pakalpojuma saņemšanai, no 
Jums var atsevišķi tikt pieprasīti papildu dati un zināmos apstākļos arī norēķinu 
informācija. 

3. Mēs saglabājam sev tiesības papildināt tīmekļa lietotni MyBosch vai uz laiku 
ierobežot tās pieejamību. Jums kā Lietotājam nav tiesību sagaidīt noteiktu 
pakalpojumu vai to daļu nepārtrauktu pieejamību. 

4. Lai izmantotu tīmekļa lietotni MyBosch, Jums nepieciešams reģistrēties. 
Reģistrēšanās lietošanai, tai skaitā arī tīmekļa lietotnes MyBosch lietošanai, ir bez 
maksas. 

5. Mēs neuzņemamies atbildību par tiešsaistes lietotnes MyBosch pieejamību bez 
pārtraukumiem. Mēs negarantējam, ka piekļuve tīmekļa lietotnei MyBosch vai tās 
izmantošana notiks bez traucējumiem (piemēram, tādiem, kurus izraisa 
elektrobarošanas pārtraukumi, kļūmes aparatūrā vai programmatūrā vai tehniskas 
problēmas datu pārnesē), kas var rasties lietotnes MyBosch apkalpošanas vai 
pilnveidošanas laikā, pārtraucot lietotnes darbību un, iespējams, radot arī datu 
zudumus. Neskatoties uz iepriekš minēto, Piegādātājs iespēju robežās apņemas 
nodrošināt tīmekļa lietotnes MyBosch darbību bez pārtraukumiem.  

§ 2 Reģistrēšanās tīmekļa lietotnē MyBosch 

1. Lai Jūs varētu reģistrēties tīmekļa lietotnē MyBosch, Jums jābūt pilngadīgam. 
Reģistrācija tiks atteikta nepilngadīgām personām un personām, kurām piekļuve 
lietotnei ir pastāvīgi aizliegta. Reģistrēšanās gaitā Jums tiks lūgts ievadīt savus 
piekļuves datus. Tie sastāv no pašizvēlēta lietotāja vārda, brīvi izvēlētas paroles un 
Jūsu e-pasta adreses. 

2. Lai reģistrētos var izmantot arī izplatītāko sociālo mediju tīklu piekļuves datus, 
piemēram, Facebook, Twitter vai Google+ piekļuves datus (atsevišķi un/vai kopā ar 
MyBosch, ievadot tos kā "SocialID"). Tā vietā, lai ievadītu tīmekļa lietotnes 
MyBosch lietotāja vārdu un paroli, šādā gadījumā tiek izmantota izvēlētā sociālo 
mediju tīkla funkcionalitāte, kurā lietotājs jau ir pieteicies. 

3. Iesniedzot savu reģistrācijas informāciju, Jūs iesniedzat Piegādātājam 
piedāvājumu noslēgt lietošanas līgumu, kas balstās uz šiem Lietošanas 
noteikumiem. Par šāda piedāvājuma pieņemšanu mēs lemsim pēc saviem 
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ieskatiem. Ja Jūsu reģistrēšanās noteiktajā laika posmā netiks apstiprināta ar e-
pasta ziņojumu, izmantojot iepriekš norādīto e-pasta adresi, mēs uzskatīsim Jūsu 
piedāvājumu par sev nesaistošu. Nosūtot e-pastu ar mūsu apstiprinājumu, mēs 
uzskatīsim, ka esam vienojušies par lietošanas līguma noslēgšanu un piešķirsim 
bezmaksas piekļuves tiesības tīmekļa lietotnei. Sākot ar piekļuves tiesību 
piešķiršanas brīdi, Jums ir tiesības lietot tīmekļa lietotni MyBosch šo Lietošanas 
noteikumu ietveros. Šim nolūkam Jums ir nepieciešams apstiprināt savu 
piedāvājumu, noklikšķinot uz e-pasta ziņojumā norādīto saiti. 

4. Reģistrēties tīmekļa lietotnē MyBosch iespējams tikai vienu reizi. Jūsu reģistrāciju, 
lietošanas tiesības un lietotāja kontu ar piekļuves datiem nevar nodot citai personai. 
Reģistrēšanās laikā mēs parasti neveicam Jūsu identitātes un datu pārbaudi. Mēs 
neuzņemamies nekādas garantijas, ka persona, kas apliecina sevi kā attiecīgā 
profila īpašnieks, tiešām tāds ir. 

Sociālais ID var būt saistīts tikai ar tīmekļa lietotni MyBosch. 

5. Ja vien tīmekļa lietotnes MyBosch ietvaros pieejamā funkcionalitāte to atļauj, Jūs 
šo Lietošanas noteikumu ietvaros varat individuāli pielāgot savu lietotāja profilu 
saviem priekšstatiem un vēlmēm. Sīkāku informāciju skatiet attiecīgajā 
pakalpojuma aprakstā.  

§ 3 Atbildība par piekļuves datiem 

1. Jūsu piekļuves dati, tai skaitā parole, jātur slepenībā, un tos nekādā gadījumā 
nedrīkst darīt zināmus nesankcionētām trešajām personām. 

2. Pēc reģistrēšanās Jūs atbildēsiet par to, lai Jūsu piekļuves dati tiktu izmantoti 
vienīgi piekļuvei pieejamajiem pakalpojumiem un lai tos izmantotu vienīgi Jūs vai 
Jūsu pilnvarotas personas. Ja pastāv bažas, ka nepilnvarotas trešās personas ir 
ieguvušas piekļuves datus vai informāciju, kā tos iegūt, par to ir nekavējoties 
jāinformē Piegādātājs. 

Lūdzam ievērot sekojošo: Jūs esat pilnībā atbildīgs par ikvienu lietošanas 
gadījumu un/vai citu aktivitāti, kas tiek veikta, izmantojot Jūsu piekļuves 
datus. 

§ 4 Piekļuves bloķēšana 

1. Mēs varam pēc saviem ieskatiem uz laiku vai pastāvīgi, kopumā vai attiecībā uz 
atsevišķām funkcijām, pārtraukt Jūsu piekļuvi tīmekļa lietotnei MyBosch, ja ir skaidri 
pierādījumi, ka tiek pārkāpti šie Lietošanas noteikumi un/vai spēkā esošie likumi, 
kā arī tad, ja mums ir radies cits tiesiski pamatots iemesls bloķēšanai. Pieņemot 
lēmumu par piekļuves bloķēšanu, tiks pienācīgi nodrošinātas Jūsu likumīgās 
intereses. Ja atkārtoti tiek pārkāpti Lietošanas noteikumi, mēs paturam sev tiesības 
neatgriezeniski izbeigt Jūsu piekļuves tiesības tīmekļa lietotnei MyBosch, pastāvīgi 
izslēdzot Jūs no tās turpmākās izmantošanas. 

2. Ja Jūsu piekļuves tiesības tīmekļa lietotnei MyBosch tiks pastāvīgi bloķētas, Jums 
par to tiks paziņots ar e-pasta starpniecību.  

3. Ja pagaidu bloķēšanas gadījumā piekļuves tiesības tīmekļa lietotnei MyBosch tiek 
atjaunotas, izbeidzoties pagaidu bloķēšanas laikam vai izbeidzoties pagaidu 
bloķēšanas iemeslam, Jums par to tiks paziņots ar e-pasta starpniecību. Pastāvīgi 
bloķētās piekļuves tiesības netiek atjaunotas. 

§ 5 Lietošanas izbeigšana 

1. Jūs varat jebkurā laikā izbeigt tīmekļa lietotnes MyBosch lietošanu izmantojot 
Bosch globālo ID, atsakot savu pieteikšanos. Šādā gadījumā mēs paturam sev 
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tiesības izbeigt lietošanas līgumu četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā. 

2. Ja tiek izbeigts tīmekļa lietotnes MyBosch lietošanas līgums, izmantojot Bosch 
globālo ID, mēs paturam sev tiesības  30 kalendārās dienas pēc lietošanas līguma 
izbeigšanas un beidzoties jebkuriem citiem likumdošanā paredzētajiem termiņiem, 
neatgriezeniski dzēst visus reģistrēšanās laikā uzkrātos datus. Uz personas 
datiem, pirmkārt, attiecas noteikumi par datu aizsardzību, uz kuru pamata datu 
dzēšana var tikt veikta arī ātrāk. 

§ 6 Pieļaujamais lietošanas apjoms, rīcības noteikumi, lietošanas aktivitātes 
kontrole 

1. Jums piešķirtās lietošanas tiesības ir aprobežotas ar piekļuvi saturam, kura 
iegūšana ir iespējama tīmekļa lietotnē MyBosch (piemēram, izmantojot sociālo ID), 
kā arī attiecībā uz šo Lietošanas noteikumu ietvaros pieejamā funkciju klāsta 
izmantošanu. 

2. Jūs esat atbildīgs par savā pārziņā esošo lietošanas līguma realizēšanai 
izmantojamo iekārtu un pakalpojumu tehniskajām īpašībām (īpaši attiecībā uz 
datortehniku, interneta pārlūku un piekļuvi internetam). Mums, vai šo pakalpojumu 
sniedzējiem, nav pienākuma sniegt ar šīm iekārtām un pakalpojumiem saistītas 
konsultācijas. 

3. Mēs paturam sev tiesības, neierobežoti un ekskluzīvi, izmantot un apstrādāt datus, 
kas nav personas dati un ir tikuši nosūtīti mums vai ir nonākuši mūsu rīcībā Bosch 
globālā ID lietošanas ietvaros. 

§ 7 Satura aizsardzība, atbildība par trešo pušu saturu 

1. Mums, mūsu klientiem vai citām trešajām pusēm piederošo saturu, kas ir kļuvis 
pieejams tīmekļa lietotnē MyBosch , aizsargā autortiesības, preču zīmju tiesības un 
godīgas konkurences noteikumi, kā arī citi aizsargājošie likumi, un tas saglabājas 
mūsu, mūsu klientu vai citu trešo pušu īpašumā. Autortiesības vienlīdz aizsargā arī 
satura salikumu ar citu saturu. Jūs drīkstat izmantot šo saturu tikai saskaņā ar šiem 
Lietošanas noteikumiem tīmekļa lietotnes MyBosch ietvaros. 

2. Saturu reģistrācijas un pieteikšanās vietnei, kas tiek izmantota, lai nodrošinātu 
piekļuvi tīmekļa lietotnes MyBosch lietošanai, daļēji esam veidojuši mēs un daļēji 
citi Lietotāji vai trešās puses. Lietotāju un trešo pušu veidotais saturs tālāk tiek 
apzīmēts ar jēdzienu „Trešo Pušu Saturs“.  

3. Attiecībā uz Trešo Pušu Saturu mēs neveicam nekādu pilnīguma, precizitātes 
un likumības pārbaudi un līdz ar to neuzņemamies nekādu atbildību par Trešo 
Pušu Satura pilnīgumu, precizitāti, likumību un aktualitāti. Tas attiecas arī uz 
Trešo Pušu Satura kvalitāti un piemērotību noteiktam mērķim. 

§ 8 Datu aizsardzība un ticamība 

Datu aizsardzība pieder pie mūsu kvalitātes prasībām un skar atbildību par Jūsu 
personas datiem. Tie tiks vākti, apstrādāti un izmantoti tikai tādā gadījumā, ja tam 
būs atbilstošs juridiskais pamats vai, ja Jūs būsiet devis mums par to savu 
piekrišanu. Sīka informācija par rīcību ar Jūsu personas datiem ir apkopota mūsu 
nostādnēs par datu aizsardzību. 

§ 9 Atbildības ierobežojumi 

1. Tīmekļa lietotnes MyBosch lietošanas ietvaros mēs atsakāmies no atbildības par 
neuzmanību, ja vien tās sekas nav dzīvībai vai veselībai bīstami savainojumi, kā 
arī garantijas saistību vai citu prasību neizpildīšana, ko nosaka par izstrādājumu 
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atbilstību piemērojamā likumdošana. Tas neietekmē atbildību par saistību 
pārkāpumiem, kuru pienācīgu izpildi nosaka Lietošanas līgums un uz kuru 
ievērošanu Lietotājs var regulāri paļauties. Tas viss attiecas arī uz saistību 
pārkāpumiem, ko ir pieļāvis kāds no mūsu izpildes aģentiem.  

2. Tas, cik lielā mērā saskaņā ar šiem noteikumiem ir izslēgta vai ierobežota mūsu 
atbildība, attiecas arī uz mūsu grupas uzņēmumiem, darījumu vai izpildes aģentiem 
un mūsu apakšuzņēmējiem. 

§ 10 Šo Lietošanas noteikumu izmaiņas, līgumattiecību tālāknodošana 

1. Mēs paturam sev tiesības jebkurā laikā mainīt šos Lietošanas noteikumus pat tad, 
ja spēkā ir esošās līgumattiecības. Par šāda veida izmaiņām Jums tiks paziņots ar 
e-pasta starpniecību vismaz 30 kalendārās dienas pirms to plānotās stāšanās 
spēkā brīža. Ja Jums 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nerodas 
iebildumi pret šādām izmaiņām un Jūs turpiniet izmantot pakalpojumus arī pēc tam, 
kad ir beidzies iebildumu iesniegšanas periods, izmaiņas ir stājušās spēkā. 
Gadījumā, ja Jums ir iebildumi par izmaiņām, tīmekļa lietotnes MyBosch lietošana 
turpinās atbilstoši iepriekšējiem noteikumiem. Mēs paturam sev tiesības iebildumu 
gadījumā izbeigt lietošanas attiecības atbilstoši  § 5. Paziņojumā par izmaiņām tiks 
iekļauta informācija par Jūsu iebilduma tiesībām un iebildumu sekām. 

2. Mums ir tiesības mūsu līgumattiecības ar Jums, un jo īpaši, bet ne tikai, tiesības un 
pienākumus, kas izriet no vai ir saistīti ar tīmekļa lietotnes MyBosch bezmaksas 
pakalpojumu izmantošanu un šos Lietošanas noteikumus nodot Robert Bosch 
Power Tools GmbH grupas uzņēmumiem kopā ar mūsu tiesībām un saistībām. 
Tādejādi Robert Bosch Power Tools GmbH grupas uzņēmums stāsies ar Jums 
līgumattiecībās mūsu vietā. 

§ 11 Izmaiņas tīmekļa lietotnē MyBosch 

Mums ir tiesības jebkurā laikā mainīt tīmekļa lietotnē MyBosch ietilpstošos 
bezmaksas pakalpojumus, kā arī veidot un/vai padarīt pieejamus jaunus maksas 
vai bezmaksas pakalpojumus.  

§ 12 Vispārējās nostādnes 

1. Izsmeļoša informācija par mums kā par Piegādātāju ir sniegta lietotnes MyBosch 
reģistrēšanās  vietnē. 

2. Šie Lietošanas noteikumi ir sastādīti un pušu attiecībām ir piemērojama Vācijas 
Federatīvās Republikas likumdošana. 

3. Jurisdikcija strīdu risināšanai tiek noteikta atbilstoši Piegādātāja ģeogrāfiskajai 
atrašanās vietai. Taču mums ir tiesības, pēc izvēles, iesniegt par Jums sūdzību arī 
Jūsu juridiskajā atrašanās vietā. 

4. Ja kāds no šiem lietošanas noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, pārējo 
noteikumu spēkā esamība paliek neskarta. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 
sadarboties, radot tādus noteikumus, kas ļautu spēkā neesošo noteikumu iespēju 
robežās tuvināt tā spēkā esamības formai. Iepriekš teiktais vienādā mērā attiecas 
arī uz nepilnību novēršanu līgumā. 


