REGISTREERIMISJUHEND JA PRIVAATSUSPOLIITIKA
Teie privaatsuse eest hoolt kandes ja Teie usaldust hinnates on Novaturas JSC (edaspidi: NOVATURAS)
võtnud eesmärgiks kaitsta Teie privaatsust ja kasutada edastatud andmeid üksnes eesmärkidel, mis on
kindlaks määratud käesolevas registreerimisjuhendis ja privaatsuspoliitikas, ning mitte avalikustada neid
andmeid ilma Teie nõusolekuta kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel.
Registreerudes veebilehel www.novaturas.lt saate Te selle veebilehe registreeritud kasutajaks. Veebilehe
sisu ja ülesehitus või teenused, mida NOVATURAS käesoleva veebilehe kaudu Intenetis pakub,
kuuluvad NOVATURASele. Need on ainult Teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Neile
kohaldatakse järgnevat "Registreerimisjuhendit ja privaatsuspoliitikat" (edaspidi: juhend).
NOVATURAS on registreeritud isikuandmete töötlejate registris: tunnuskood - P705, registreerimise
kuupäev - 18.05.2001.
Kui saate NOVATURASe veebilehe www.novaturas.lt registreeritud kasutajaks, saate vabatahtlikult enda
kohta andmeid edastada, nt e-postiaadress, nimi, perekonnanimi, telefoninumber ja muud
kontaktandmed või isiklikud andmed Teie ja Teiega koos reisivate isikute kohta. Käesoleval veebilehel
on NOVATURAS loonud registreeritud kasutajate jaoks võimaluse tellida reise või muid NOVATURASe
poolt pakutavaid teenuseid, hallata oma andmeid, määrata isiklikke suvandeid, vaadata varasemaid
tellimusi või hallata tulevasi tellimusi jm kiiresti ja mugavalt. NOVATURAS vajab Teie poolt edastatud
andmeid selleks, et Teiega suhelda, et edastada Teile uudiseid, Teie poolt tehtud toiminguid, Teile
kehtivaid soodustusi ja eeliseid, et Teie vajadustele NOVATURASe veebilehe www.novaturas.lt
kasutamisel paremini ja efektiivsemalt vastata.
REGISTREERIMINE
1. Registreerimine NOVATURASe veebilehel www.novaturas.lt on tasuta.
2. Lapsed vanuses kuni 18 aastat (vastavalt Leedu Vabariigi lastekaitse seadusele "Laps on isik, kes ei ole

18-aastane, välja arvatud juhtudel, kui seadus näeb ette teisiti"). Meil on õigus kustutada
informatsioon, mille on edastanud alla 18-aastane laps.
3. Kasutaja kinnitab NOVATURASe veebilehel www.novaturas.lt registreerudes, et on käesoleva
juhendiga tutvunud ja kinnitab oma nõusolekut ning kohustub seda järgima.
4. Veebilehe www.novaturas.lt registreeritud kasutajaks on võimalik saada kahel viisil:

4.1. Facebooki konto kaudu. Sellisel juhul ei ole vaja luua uut kontot ja pidada meeles uut
parooli, vaid kasutatakse Teie Facebooki konto andmeid.
4.2. Luues uue konto. Vajalik on e-postiaadressi kinnitamine ja salasõna määramine. Ühe
e-postiaadressiga võib olla seotud ainult üks kasutajakonto.
5. Nimetatud sisselogimisandmeid kasutatakse iga kord, kui külastatakse veebilehte www.novaturas.lt.
Registreeritud kasutajana kannate Te vastutust Teile teadaolevate andmete turvalisuse eest ning
kohustute neid mitte kellelegi avaldama.
6. Juhul, kui kolmas isik saab teada registreeritud kasutaja salasõna, peab kasutaja kohe oma salasõna
ära muutma, ehk külastama veebilehte www.novaturas.lt ning jaotuses „Minu andmed“ -> „Muuda
salasõna“ salasõna ära vahetama.
7. Registreeritud kasutaja vastutab täielikult kolmandate isikute tegevuse eest, mis on toime pandud
tema kasutajatunnust ja salasõna kasutades. Selleks, et tagada kõikide veebilehe www.novaturas.lt
registreeritud kasutajate maksimaalne turvalisus, soovitab NOVATURAS järgida neid põhilisi
ohutusjuhiseid:
7.1. Alati pärast tegevuse lõpetamist veebilehel peab kasutaja tagama, et katkestab ühenduse
veebilehega www.novaturas.lt ja sulgeb veebilehitseja. Soovitame võimalusel veenduda
isegi siis, kus arvuti tagant on lahkutud ainult hetkeks, et kolmandad isikud ei kasutaks
kasutajatunnust ja salasõna;
7.2. Ärge avaldage oma kasutajanime ja parooli mitte kellelegi, isegi pereliikmetele või
sõpradele ega NOVATURASe töötajatele, ärge saatke need andmeid mitte kellelegi e-posti
teel või muu infoedastusvahendi kaudu.
7.3. Soovitatav on salasõna lihtsalt meelde jätta ja seda mitte kuskile kirjutada. Hea parool on
ebaloogiline kombinatsioon numbritest, tähtedest ja kirjavahemärkidest;
7.4. Kasutada nõuetekohast veebilehitsejat. Ühenduse turvalisuse tagamiseks on vajalik
kasutada veebilehitsejate kõige uuemaid ja ametlikke versioone;
7.5. Soovitatav on kasutada salasõna abil avatavat ekraanilukku, et kolmandad isikud ei saaks
Teie arvutit vabalt kasutada;
7.6. Uuendada pidevalt operatsioonisüsteemi ja veebilehitsejat, et kasutajal oleks võimalik
pidevalt saada uuendusi turvariskide parandustega;
7.7. Kasutada viirusetõrjeprogramme ja muid turvameetmeid, mida kolmandatel isikutel on
raske läbida.

TURVALISUS
8. Vastavalt Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele, isikuandmete kaitset reguleerivatele
Euroopa Liidu õigusaktidele jne kasutame meetmeid, mis tõkestavad ebaseaduslikku ligipääsu Teie
andmetele või nende ebaseaduslikku kasutamist. NOVATURAS tagab, et Teie poolt edastatud
andmed oleksid kaitstud mis tahes ebaseadusliku tegevuse eest: andmete ebaseaduslik muutmine,
isikuandmete avalikustamise või hävitamine, isikuandmete vargus ja identiteedivargus, ning et
isikuandmete kaitse tase vastab Leedu Vabariigi õigusaktide poolt kehtestatud nõuetele. Andmebaas,
kus salvestatakse infot veebilehe www.novaturas.lt registreeritud kasutajate kohta, on kaitstud loata
ligipääsu eest läbi arvutivõrkude.
9. NOVATURAS kasutab vastavaid ärilahendusi ja protseduure, mis võimaldavad kaitsta Teie poolt
meile usaldatud isikuandmeid. NOVATURAS kasutab turvasüsteeme, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid,
mis piiravad ligipääsu Teie isikuandmetele ja nende kasutamisele NOVATURASe serverites. Ainult
erilubadega NOVATURASe töötajatel on õigus tööülesannete täitmise eesmärgil näha isikuandmeid,
mis on Teie poolt edastatud veebilehe www.novaturas.lt kasutajaks registreerimisel.
PRIVAATSUS JA ISIKUANDMED
10. NOVATURASe poolt kogutud andmed võivad olla Teie nimi, perekonnanimi, e-postiaadress,
telefon, kodune aadress, passi number, sünniaeg, sugu ja muu. Veebilehel võidakse koguda teatud
andmeid Teie külastuse kohta, näiteks: IP-aadress, mida Interneti külastamisel kasutate; kuupäev ja
kellaaeg, millal külastate veebilehte www.novaturas.lt; muud veebilehed, mida külastate veebilehel
www.novaturas.lt viibimise ajal; kasutatud veebilehitseja; teave arvuti operatsioonisüsteemi kohta;
mobiilsete programmide versioon; keel ja muud seaded. Kui kasutate mobiilseadet, võidakse koguda
ka andmeid, mis võimaldavad kindlaks määrata mobiilseadme tüübi, seadme suvandid ning samuti
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www.novaturas.lt täiustamiseks, tendentside analüüsimiseks, toodete ja teenuste täiustamiseks ja
veebilehe www.novaturas.lt haldamiseks.
11. Teie poolt sisestatud isikuandmeid säilitatakse selleks, et ei oleks vajalik sama teavet uuesti sisestada
ning et veebileht www.novaturas.lt vastaks Teie individuaalsetele vajadustele ja huvidele.
12. Kõiki andmed, mis on edastatud kasutajate registreerimise käigus veebilehe www.novaturas.lt
kasutajateks, samuti kõiki neid andmed, mis on kogutud siis, kui kasutajad külastavad veebilehte
www.novaturas.lt, kogutakse, säilitatakse ja töödeldakse vastavalt nõuetele, mis tulenevad Leedu
Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja muudest õigusaktidest, mis Leedu Vabariigis isikuandmete

kaitset reguleerivad. NOVATURAS tagab andmete turvalisuse ja kohustub kasutajate andmeid
kasutama üksnes nende nõusolekul ja seadusega ettenähtud juhtudel.
13. Teie andmete kogumisel ja säilitamisel järgib NOVATURAS neid põhimõtteid:
13.1. Registreeritud kasutajatele poolt edastatud andmeid kogutakse, hallatakse ja säilitatakse,
järgides rangelt Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadust, Leedu Vabariigi
tsiviilseadustikku ja teiste seda valdkonda reguleerivate õigusaktide nõudeid.
13.2. Kogutakse ainult neid andmeid, mis on vajalikud registreeritud kasutajatele kvaliteetse
teenuse pakkumiseks, sealhulgas NOVATURASe toodete ja teenuste osas konsultatsioonide
pakkumiseks.
13.3. Ainult NOVATURASe vastavat pädevust omavad töötajad ja/või kolmandad isikud, keda
NOVATURAS on volitanud registreeritud kasutajatele teenust osutama, võivad teada saada
registreeritud kasutajate isikuandmeid ainult nendel juhtudel, kui see on teenuse
osutamise jaoks vajalik.
13.4. NOVATURAS ei avalda registreeritud kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele,
välja arvatud juhtudel, kui see on seaduse poolt ette nähtud või kui registreeritud kasutaja
on ise lubanud NOVATURASel seda teha.
13.5. NOVATURAS üritab tagada, et klientide andmed oleksid ulatuslikud, ajakohased ja
korrastatud, seetõttu palume neid pidevalt täpsustada.
13.6. NOVATURAS austab Teie privaatsust ja kohustub neid turvalisuse põhimõtteid Teie
andmete puhul pidevalt järgima.
14. Registreerides veebilehel www.novaturas.lt ja saades registreeritud kasutajaks, annate Te nõusoleku
selleks, et Teie poolt NOVATURASe veebilehele www.novaturas.lt edastatud andmeid kasutatakse
otseturunduse eesmärkidel ja selleks, et tagada veebilehe www.novaturas.lt ja NOVATURASe
teenuste pidev arenemine ja täiustamine ning võimaldada Teile paremate pakkumiste või teenuste
osutamine.
14.1. Tohime kasutada Teie andmeid seadusega lubatud turundustegevusteks. Näiteks: Teie
poolt edastatud andmete ja NOVATURASe veebilehe kasutamise põhjal saame mobiilsete
programmide kasutamise või kolmandate isikute veebilehtede ja sotsiaalmeedia
külastamise ajal kuvada pakkumisi, mis kehtivad spetsiaalselt Teile.
15. Saate üle vaadata ja muuta oma isikuandmeid ja kontaktandmeid, mille olete veebilehel
www.novaturas.lt edastanud, külastades vastavaid veebilehe www.novaturas.lt jaotusi.

16. Kui Teie andmed on ebatäpsed, valed või mittetäielikud, et saa NOVATURAS seetõttu õigesti
osutada veebilehel www.novaturas.lt pakutavaid teenused ja täita registreeritud kasutajate tellimusi.
Sellisel juhul peaks registreeritud kasutaja kohe oma andmeid täpsustama.
KÜPSISED JA NENDE KASUTAMINE
17. Osa

andmetest

kogutakse

automaatselt,

kui

külastate

veebisaiti

www.novaturas.lt,

sest

NOVATURASe server peab tuvastama Teie IP-aadressi. Veebilehel www.novaturas.lt kasutatakse ka
andmeanalüüsi tööriistu - küpsiseid.
18. Registreerudes veebilehel www.novaturas.lt annate nõusoleku selle kohta, et käesolevas juhendis
mainitud küpsised paigaldatakse Teie arvutisse (seadmesse).
19. Küpsised on väikesed andmemahud, mida süsteem Teie arvutisse paigaldab. Veebilehtedel puudub
mälu. Erinevate veebilehtede külastamisel ei tuvastata Teid korduva kasutajana. Küpsised
võimaldavad veebilehel Teie veebilehitsejat ära tunda. Küpsiste peamine eesmärk on meeles pidada
Teie valikuid, näiteks veebilehe keele valik. Küpsised aitavad Teid ka ära tunda, kui külastate sama
veebilehte uuesti. Need aitavad kohandada veebilehte vastavalt Teie isiklikele vajadustele. Küpsiseid
ei ole võimalik kasutada selleks, et käivitada programme või arvutisse viiruseid laadida. Küpsiseid
kasutatakse ainult Teie jaoks ja ainult selle veebilehe domeeni server, mis Teile küpsised saatis,
suudab neid lugeda. Üks küpsiste peamisi eesmärke on pakkuda hõlbustusfunktsioone ja seeläbi
säästa Teie aega. Näiteks kui kasutate veebilehte isiklikeks vajadusteks või külastage veebilehte,
aitavad küpsised hiljem veebilehel spetsiifilist informatsiooni meeles pidada. Tänu sellele on lihtsam
esitada teemakohast sisu, külastada veebilehte jne. Kui veebilehte uuesti külastate, leiate eest oma
eelnevalt edastatud informatsiooni, seega saate lihtsamini kasutada veebilehe juba seadistatud
funktsioone.
20. Küpsiseid on erinevat liiki ja nende kasutamisviisid on erinevad. Küpsiseid saab liigitada vastavalt
nende otstarbele, kasutusajale ja nende asetusele veebilehel. Tänu küpsiste kasutamisele ei võimalda
andmete töötlemine kasutaja identiteeti otseselt või kaudselt kindlaks määrata.
21. NOVATURASe veebilehel www.novaturas.lt on kasutusel järgmised küpsiste liigid:
21.1. Tehnilised küpsised: NOVATURAS soovib kuvada heal tasemel ja lihtsasti kasutatavat
veebilehte, mis automaatselt kohandub veebilehe www.novaturas.lt registreeritud
kasutajate soovide ja vajadustega. Selle saavutamiseks kasutab NOVATURAS tehnilisi
küpsised, mis võimaldavad veebilehte kuvada ja tagada selle õige toimimine, ning konto

loomist ning oma andmete ja muu teabe haldamist. Veebileht www.novaturas.lt toimib
õigesti ainult tänu tehnilistele küpsistele.
21.2. Funktsionaalsed küpsised: NOVATURAS kasutab ka funktsionaalsed küpsised, mis
võimaldavad meeles pidada Teie valikuid ja veebilehte efektiivselt kasutada. Näiteks tänu
küpsistele mäletab veebileht Teie keele valikut, sooritatud otsingud ja läbi vaadatud
otsingutulemusi ning NOVATURASe poolt pakutavaid reise ja teenuseid. Seda tüüpi
küpsised ei ole vajalikud veebilehe toimimiseks, vaid selleks, et lisada rohkem võimalusi ja
muuta veebilehe külastamine meeldivamaks.
21.3. Analüütilised küpsised: NOVATURAS kasutab seda tüüpi küpsiseid selleks, et mõista,
kuidas külastajad NOVATURAS-e veebilehte www.novaturas.lt kasutavad, avastada
veebilehe tugevaid ja nõrku külgi, optimeerida ja parandada veebilehe tööd ja selleks, et
edaspidi täpsemad valikud seadistada. Kogunenud andmed sisaldavad Teie poolt
läbivaadatud veebilehti, Teie poolt kasutatud platvormi tüüpi, kuupäeva ja kellaaja teavet,
klikkide arvu, hiire liikumist ja külastuste aktiivsust, märksõnu ja muud teksti, mis
veebilehe külastamisest tulenevad. Lisaks sellele kasutab NOVATURAS analüütilisi
küpsiseid internetiturunduse ettevõtete jaoks, et analüüsida kasutajate käitumist
NOVATURASe internetipakkumiste kuvamisel. NOVATURAS ei tea, kes Te olete;
veebileht kogub üksnes anonüümset teavet.
21.4. Turundusküpsised:
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NOVATURASe pakkumisi teistel veebilehtedel. Neid nn "suunavaid pakkumisi" kuvatakse
vastavalt kasutaja poolt otsitud reisisihtkohtadele.
22. Nende tööriistade eesmärk on tagada veebilehe kasutusmugavus, aidata NOVATURASel teada saada
veebilehe www.novaturas.lt ja selle erinevate osade külastatavus, aidata mõista külastajate voogu
veebilehel, veebilehte ja Internetis pakutavaid teenuseid täiustada ning külastajate vajadustele
paremini vastata.
23. Veebilehe www.novaturas.lt igakordsel kasutamisel saate küpsiste kasutamise aktsepteerida või
keelata, kuid viimasel juhul ei saa NOVATURAS tagada veebilehe kasutusmugavust. Enamik
veebilehitsejaid aktsepteerib küpsised automaatselt, kuid soovi korral saate veebilehitseja seadeid
kergesti muuta ja küpsised keelata. Seetõttu on Teil võimalik oma arvutis oleva veebilehitseja
kasutamisel osa või kõik küpsised arvutist igal ajal kustutada või blokeerida. Küpsiste blokeerimisel
võivad tehniliste põhjuste tõttu veebilehe www.novaturas.lt mõned osad mitte töötada või teha seda
vigaselt.

VEEBIMAJAKATE KASUTAMINE
24. NOVATURAS kasutab mitte ainult küpsiseid, vaid mõnikord ka veebimajakaid. See on väike
graafiline ühepiksline pilt, mis satub Teie arvutisse osana veebilehest või HTML-vormingus
infolehtedega. NOVATURAS kasutab neid pilte otse või muude teenusepakkujate kaudu
internetiturundusena või kolmandate isikute veebilehtedel, et saada teada, kas kasutaja, kellele
pakkumine on tehtud, sooritab tellimuse ning selleks, et analüüsida kasutajate liikumist ja kohandada
pakutavaid teenuseid.
25. NOVATURAS võib veebimajakaid lisada elektroonilistele pakkumistele või infolehtedele, et oleks
võimalik tuvastada, kas kirjad avati või mitte. Kolmandatest isikutest teenusepakkujad võivad omalt
poolt lisada mõned veebimajakad, et määrata kindlaks NOVATURASe turunduskampaaniate või
elektroonilise kirjavahetuse tõhusus. Veebimajakaid võib kasutada selleks, et salvestada Teie
arvutisse püsiv küpsis. Seejärel suudab see Teie arvuti ära tunda iga kord, kui külastate kindlaid
veebilehti või saadate e-kirju ja koguda anonüümset teavet nende veebilehtede külastamise kohta.
NOVATURAS keelab veebimajakate kasutamise isikuandmete kasutamiseks või neile ligipääsuks.
KIRJAVAHETUS JA SUHTLUS
26. Registreerudes veebilehel www.novaturas.lt ja saades selle registreeritud kasutajaks annate
nõusoleku saada NOVATURASelt uudiskirju, infolehti ja muid kirju. NOVATURAS võib Teile saata
ka infot ja pakkumisi, mis on seotud Teie reisisihtkoha ja majutusega, allahindlusi, sündmuste infot
jne.
27. NOVATURAS annab Teile ka võimaluse NOVATURASe poolt edastatud teabest keelduda. Kui Te ei
soovi saada ebavajalikku infot teenuste või NOVATURASe poolt tehtud muudatuste kohta, saate igal
ajal oma kontoga veebilehele www.novaturas.lt sisse logides võtta ära vastava linnukese jaotuses
"Minu andmed" ->; "Infoseaded".
KONTOST LOOBUMINE
28. Registreerimise käigus loote omale konto ja seadistate oma profiili. Kasutaja saab oma kontot
parandada, muuta või teavitada NOVATURASt soovist konto kustutada. Juhul, kui Te ei soovi olla
veebilehe www.novaturas.lt registreeritud kasutaja, peate oma soovist NOVATURASt e-posti teel
teavitama: info@novaturas.lt. Peate edastama oma avalduse konto kustutamiseks sellelt epostiaadressilt,

mida on kasutatud registreeritud kasutaja konto loomiseks NOVATURASe

veebilehel www.novaturas.lt. Teie kasutajakonto kustutamise käigus kustutab NOVATURAS kogu
info, mida see sisaldab. Siiski peame säilitama teatud informatsiooni halduslikel põhjustel, eriti kui
see on vajalik riigi julgeoleku ja riigikaitse tagamiseks, avaliku korra tagamiseks, kuritegude
ennetamise, uurimise ja tuvastamise jaoks kriminaalmenetluses, riigi majanduslike või finantshuvide
kaitsmiseks, muude isiklike õiguste ja vabaduste kaitse tagamiseks.
INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSED
29. Kui ei ole öeldud teisiti, kuuluvad NOVATURASe teenuste osutamiseks vajalik tarkvara, mis on
kättesaadav
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intellektuaalomandiõigused (sealhulgas autoriõigused) veebilehe sisu ja teabe osas NOVATURASele.
30. Ilma NOVATURASe eelneva kirjaliku loata on keelatud täiendada, tõlkida või muul viisil kohandada
veebilehe www.novaturas.lt mis tahes osa (sisu, logo, tarkvara, tooted, teenused või muud)
kolmandate isikute majandustegevuse raames. Keelatud on sooritada muid toiminguid, mis võivad
riivata NOVATURASe varalisi õigusi käesolevale veebilehele, sealhulgas ebaaus konkurents või
keelatud reklaam, autoriõiguste rikkumine ning muu seadusest ja kehtivast tavast tulenev.
31. Mis

tahes

õiguste

rikkumine

või

nimetatud

tegevus

tähendab

NOVATURASe

intellektuaalomandiõiguste (sealhulgas autori- ja muude õiguste) olulist rikkumist.
VASTUTUS
32. NOVATURAS ei vastuta kommunikatsioonihäirete eest, mille tõttu registreeritud kasutajad ja muud
isikud ei saa ühendust veebilehega www.novaturas.lt või kasutada selle teenuseid.
33. Registreerumine võidakse tühistada ilma eelneva hoiatuseta ja/või registreeritud kasutaja õigusi
piirata juhul, kui kasutaja ei järgi veebilehte www.novaturas.lt kasutades käesolevat juhendit.
34. NOVATURASel ei ole võimalik täielikult tagada, et veebilehe www.novaturas.lt terviklik
funktsionaalsus on pidev ja ilma häirete ja vigadeta ning et koduleht oleks täielikult kaitstud viiruste
või muu kahjulikku tarkvara eest. Teatame teile, et mis tahes materjal, mida Te veebilehte
www.novaturas.lt kasutades loete, saadate või vastu võtate, on eranditult registreeritud kasutaja
vastutusel ning ainult Teie vastutate Teile ja Teie arvutisüsteemile tekkinud kahju eest.
35. Kasutaja aktsepteerib kogu riski ja vastutuse kolmandate isikute toimingute eest veebilehel
www.novaturas.lt, mis on toime pandud kasutaja andmesideühendust kasutades, ning kohustub
täitma kõiki kohustusi, mis on võetud kasutaja andmesideühenduse kasutamise käigus, sealhulgas
(kuid mitte ainult) tellitud teenuste eest.

LÕPPSÄTTED
36. Kui külastate NOVATURASe veebilehte www.novaturas.lt ja esitate enda kohta andmeid, kinnitate
käesoleva juhendiga tutvumist ja sellega nõustumist.
37. Käesolevale juhendile kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusandlust.
38. Käesolevast juhendist tulenevatele õiguslikele suhetele kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusandlust.
39. Kõik käesoleva juhendi järgimisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse erimeelsused vastavalt Leedu Vabariigi
seadusandluses sätestatud korrale.
40. NOVATURASel on õigus käesolevat juhendit igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta. Juhendi
muudatused jõustuvad juhendi veebilehel www.novaturas.lt avaldamise päeval.
-

Juhendi muutmise korral teavitab NOVATURAS veebilehe www.novaturas.lt registreeritud
kasutajaid sellest isiklikult. Kui veebilehe www.novaturas.lt registreeritud kasutaja ei nõustu
juhendi muudatustega pärast vastava teate saamist muudatuste kohta, mis halvendavad kasutaja
olukorda, on kasutajal on õigus lõpetada veebilehel kasutamine ja pöörduda NOVATURASe
poole avaldusega oma konto kustutamiseks. Kui kasutaja seda ei tee, siis leitakse, et ta on juhendi
kõikide muudatustega nõus.

-

Veebilehe www.novaturas.lt registreeritud kasutaja mõistab ja nõustub sellega, et kui ta kasutab
veebilehe www.novaturas.lt teenuseid pärast juhendi muutmist, peab NOVATURAS kasutaja
poolset veebilehe kasutamist ja/või teenuste tellimist juhendi muudatustega nõustumiseks.

