TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Lai varētu izmantot Iveco S.p.A. - Via Puglia, 35 - 10156 TORINO (turpmāk tekstā IVECO) šo tīmekļa
vietni, jums ir jāakceptē zemāk izklāstītie lietošanas noteikumi. Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas
noteikumiem, nedodieties uz citām šīs tīmekļa vietnes lapām. Šie lietošanas noteikumi un šajā vietnē
iekļautie materiāli un informācija var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Piekļuve saskaņā ar vietējiem ierobežojumiem. Šī tīmekļa vietne un visa informācija un funkcijas, kas
tajā ir iekļautas, nav izstrādāta vai paredzēta to personu lietošanai, kas dzīvo vai atrodas tādā jurisdikcijā,
kur šādas informācijas un funkciju izplatīšana ir pretrunā ar spēkā esošajām likumdošanas normām vai
kur Iveco meitasuzņēmumiem, apakšuzņēmumiem vai filiālēm ir jāsaņem licences vai autorizācija, kuras
nav pieejamas Iveco.
Pakalpojumi un produkti. Ir iespējams, ka Iveco tīmekļa vietnē izvietotos produktus un pakalpojumus
nevar pārdot vai arī tie nav pieejami atsevišķu valstu iedzīvotājiem. Šī iemesla pēc Iveco rezervē tiesības
neatkarīgi un ar vislielāko rūpību izvērtēt iespējas nepiedāvāt tīmekļa vietnē izvietotos produktus un
pakalpojumus atsevišķās valstīs.
Nav piedāvājuma. Informācija, kas ir iekļauta šajā tīmekļa vietnē ir izvietota tikai informatīviem
nolūkiem. Publicētā informācija nav saistoša un nevar tikt uzskatīta kā piedāvājums vai rekomendācijas
pakalpojuma pirkšanai vai pārdošanai.
Bez garantijas. Informācija un materiāli, kas ir iekļauti Iveco tīmekļa vietnē tiek publicēti „tādi, kā ir” un
tiek izvietoti atkarībā no pieejamības. Iveco nesniedz nekādu pārstāvību vai garantijas, tiešas vai
pastarpinātas, attiecībā uz tīmekļa vietnē ietverto informāciju un funkcionalitāti, un it sevišķi attiecībā uz
īpašumtiesībām, likumu ievērošanu, likumu pārkāpšanu, pieprasījumu vai piemērotību noteiktiem
mērķiem. Ne Iveco, ne grupas uzņēmumi, filiāles, partneri, licenču devēji vai piegādātāji neuzņemas
nekādas saistības attiecībā uz sekojošo:
(i) tīmekļa vietne atbilst lietotāja vajadzībām, (ii) tīmekļa vietne darbojas nepārtraukti, savlaicīgi, droši un
bez kļūdām, vai (iii) no šīs tīmekļa vietnes iegūtie rezultāti (tajā skaitā informācija un citi materiāli šajā
vietnē) ir pareizi, pilnīgi, precīzi un atbilst lietotāja vajadzībām. Tiktāl, cik atļauj likumdošanas normas,
Iveco noraida jebkādu savu, savu vadītāju, darbinieku un aģentu atbildību attiecībā uz jebkuriem trešo
personu zaudējumiem, atbildību, izdevumiem, pretenzijām, izmaksām vai bojājumiem vai citiem tiešiem
vai netiešiem, līgumiskiem vai civiltiesiskiem kaitējumiem, ieskaitot nolaidību, kas var rasties Iveco
tīmekļa vietnes vai jebkuras no šīm mājaslapām izmantošanas rezultātā, pat ja Iveco zināja, ka šāda
iespēja varētu rasties.
Saite. Iveco tīmekļa vietnē var būt iekļauta trešo pušu informācija vai saites uz trešo pušu tīmekļa
vietnēm. To saturs un saites ir paredzēti tikai jūsu ērtībām un informācijai. Iveco nekontrolē šo tīmekļa
vietņu saturu un neuzņemas nekādu atbildību vai garantijas par to, it īpaši attiecībā uz to satura
precizitāti, priekšmetu, kvalitāti vai statusa atjauninājumu. Iveco neatbild par saturu, tīmekļa vietnēm vai
caur saitēm vai kadrēšanu pieejamajām tīmekļa vietnēm, kurām var piekļūt no Iveco tīmekļa vietnes.
Intelektuālā īpašuma tiesības. Iveco vai trešo pušu īpašnieks patur visas tiesības, nosaukumus un
interesi (ieskaitot pavairošanas tiesības, preču zīmes, patentus un jebkuras un visas citas intelektuālā
īpašuma un citas tiesības) par visu Iveco tīmekļa vietnes informāciju un saturu (ieskaitot visus tekstus,
datus, grafikus un logo). Atsevišķas Iveco tīmekļa vietnes lapas un/vai sadaļas var tikt izdrukātas tikai

personīgām vajadzībām vai iekšējai izmantošanai. Tīmekļa vietnes lietotāji nedrīkst modificēt, kopēt,
pārraidīt, izplatīt, attēlot, izpildīt, reproducēt, publicēt, licencēt, pārsūtīt vai izmantot, lai izveidotu
atvasinātus darbus, vai jebkādā citā veidā izmantot komerciāliem vai publiskiem nolūkiem informāciju,
tekstu, grafikus, attēlus, video klipus, direktorijus, datu bāzes, sarakstus vai programmatūras, kas iegūtas
no Iveco tīmekļa vietnes vai tās sadaļām bez rakstiskas piekrišanas no Iveco. Sistemātiska Iveco tīmekļa
vietnes satura iegūšana, lai tieši vai netieši veidotu vai apkopotu informācijas bāzes, apkopojumus, datu
bāzes vai direktorijus (vai nu robotizētā veidā, izmantojot automatizētās ierīces, vai manuālā procesā)
vai veidotu saites uz Iveco tīmekļa vietni bez iepriekš saņemtas Iveco rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.
Aizliegts izmantot Iveco preču zīmi jebkādām vajadzībām, ja vien nav saņemta rakstiska Iveco piekrišana.
Drošības klauzula. Ja tiesa vai kompetentas iestādes uzskata, ka kāds no šiem lietošanas noteikumiem
nav izpildāms, ir nelikumīgs vai juridiski nav spēkā esošs tās jurisdikcijā, tas neietekmē pārējo noteikumu
spēkā esamību, likumību vai šo noteikumu pielietojumu citās jurisdikcijās.
Pretruna ar citiem nosacījumiem. Dažās Iveco tīmekļa lapās vai sadaļās var būt iekļauti papildus
nosacījumi, noteikumi un atsauces. Ja kās no papildus nosacījumiem ir pretrunā ar šiem lietošanas
noteikumiem, spēkā būs pēdējie – tīmekļa vietnēs vai sadaļās norādītie nosacījumi.
Privātuma politika. Personīgās informācijas izmantošana, kas ir sniegta vai iegūta šajā tīmekļa vietnē,
tiek regulēta saskaņā ar Itālijas likumiem par personas datu aizsardzību un zemāk izklāstīto privātuma
politikas atrunu.
Tīmekļa vietnes slēgšana. Iveco patur ekskluzīvas tiesības jebkurā brīdī jebkādu iemeslu dēļ un bez
iepriekšēja brīdinājuma slēgt visas šīs tīmekļa vietnes sadaļas vai daļu no tām. Iveco neuzņemas nekādu
atbildību par jebkādu satura un/vai lietotāja satura saglabāšanu vai izmantošanu šajā tīmekļa vietnē.

PRIVĀTUMA POLITIKA
Šīs tīmekļa vietnes vai citu Iveco S.p.A. vietņu darbības procesā var tikt izmantoti atsevišķi dati, kas
saistīti ar identificējamo vai identificēto personu. Šo datu apstrādi veic Iveco S.p.A ar reģistrēto biroju
Turīnā (Itālija), Via Puglia 35, 10156. Datu apstrāde, kas saistīta ar interneta pakalpojumu izmantošanu
šajā un citās tīmekļa vietnēs, tiek veikta iepriekš minētajā Iveco S.p.A. birojā, un to veic tikai Iveco S.p.A.
speciālisti vai personāls, kas atsevišķos gadījumos tiek iesaistīts uzturēšanas un apkopes darbību
veikšanai.
Navigācijas dati. Informācijas sistēmas un programmatūras darbības, kas tiek veiktas šīs un citu Iveco
S.p.A. tīmekļa vietņu darbības nodrošināšanai tās normālā vadības procesā pieprasa atsevišķus personas
datus, kuru nosūtīšana ir netieša Interneta protokola komunikācijas procesā. Šī informācija netiek
apkopota ar mērķi saistīt to ar identificēto subjektu, bet šīs informācijas specifiskais raksturs ļauj
identificēt lietotājus, apstrādājot vai saistot tos ar citiem datiem, kas pieder trešajām personām. Šajā
datu kategorijā ir iekļauti: IP adrese, lietotāja izmantotā kalkulatora domēna vārds, URI adrese, ar kuru
var noteikt pieprasītos avotus, pieprasījuma laiku, metodi, ar kādu pieprasījums ir iesniegts serverim,
faila dimensijas, kas iegūtas atbildei, ciparu kods, kas norāda servera piedāvātās atbildes statusu
(sekmīgi pabeigts, kļūda, utt.) un citi ar lietotāja izmantoto operētājsistēmu un informācijas rīkiem
saistītie parametri. Šie dati tiek izmantoti tikai un vienīgi ar mērķi iegūt statistiku un anonīmu
informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu un tās korektas darbības nodrošināšanai, un šie dati tiek

izdzēsti uzreiz pēc to apstrādes. Šos datus var izmantot, lai pierādītu iespējamu kriminālu atbildību
gadījumā, ja pret tīmekļa vietni ir veiktas noziedzīgas darbības; izņemot šos gadījumus ar gala lietotāju
saistītie dati tiek glabāti maksimums 7 dienas. Sesijas sīkdatņu izmantošana (kas uz gala lietotāja datora
nav saglabātas permanenti un nozūd reizē ar pārlūkprogrammas aizvēršanu) ir stingri ierobežota līdz
sesijas identifikācijas zīmju pārraidīšanai (veidota no servera ģenerētu, nejauši izvēlētu ciparu
kombinācijas), kas ir nepieciešamas drošas un efektīvas navigācijas nodrošināšanai tīmekļa vietnē.
Sesijas sīkdatņu izmantošana šajā un citās Iveco S.p.A. vietnēs ļauj izvairīties no citu informācijas resursu
tehnoloģiju izmantošanas, kas varētu kaitēt lietotāja navigācijas privātumam un neļauj iegūt personas
datus, ar kuriem varētu identificēt lietotāju.
Klienta iesniegtā informācija. Klients var brīvi iesniegt personas datus, izmantojot formu un moduļus
Pakalpojuma aktivizēšanai. Ja Klients nav iesniedzis šos datus, Iveco S.p.A. nav iespējams piegādāt
pakalpojumu. Personas datus apstrādā automatizētie rīki stingri ierobežotā laikā, kas nepieciešams to
mērķu sasniegšanai, kuram šie dati tika iesniegti. Lai novērstu datu pazaudēšanas risku, to nelegālu vai
neatbilstošu izmantošanu un nesankcionētu piekļuvi, tiek ievēroti stingri drošības pasākumi.
Klienta tiesības. Subjektam, uz kuru attiecas personas dati, ir tiesības jebkurā laikā saņemt
apstiprinājumu par šo datu esamību vai neesamību, un zināt to saturu un izcelsmi, pārbaudīt to
pareizību vai pieprasīt izmaiņu veikšanu vai to atjaunošanu, vai labošanu saskaņā ar Itālijas likumdošanas
dekrēta 196/2003 7. pantu (Italian Legislative Decree). Saskaņā ar šo pantu Klientam ir tiesības pieprasīt
izdzēst datus, pārvēst tos anonīmā formā vai bloķēt datu apstrādi, kas netiek veikta saskaņā ar Itālijas
likumdošanu, kā arī tiesības jebkurā gadījumā pamatotu iemeslu dēļ iebilst pret to apstrādi.

