
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Tīmekļa vietne nilln.lv un tās apakšdomēnu vietnes

1. Pamatinformācija

1.1. Šie vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir iekšējs normatīvs
akts, kas nosaka tīmekļa vietnes nilln.lv un tās apakšdomēnu (turpmāk tekstā –
Vietne) lietošanas kārtību, kādā Vietnes lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir
tiesīgs lietot Vietni. Noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem. Pirms uzsākt Vietnes
lietošanu, Lietotājam ir pienākums rūpīgi iepazīties ar Noteikumiem.

1.2. Vietni uztur SIA "Capitax PRO" (reģ. Nr.40203391670, juridiskā adrese: Rīga,
Dzirnavu iela 87, LV-1011, e-pasta adrese: info@bkgrupa.lv) (turpmāk tekstā –
Capitax PRO), kam pieder domēna nilln.lv un tā apakšdomēnu lietošanas tiesības
un tajās izvietotais saturs.

1.3. Lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas lieto Vietni vai tās daļas. Par
juridisku personu Noteikumu 1.3. apakšpunkta izpratnē tiek saprasta juridiskas
personas izpildinstitūciju amatpersona/-as vai juridiskas personas pilnvarotā/-ās
persona/-as, kas Vietni lieto juridiskās personas interesēs.

1.4. Vietnes izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Lietotājus par Capitax PRO
darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī to izmantošanas un
lietošanas noteikumiem. Vietnes saturam ir tikai informatīvs raksturs. Vietnē
minētie produktu un pakalpojumu nosacījumi Capitax PRO kļūst saistoši attiecībā
pret konkrēto klientu tikai tad, kad tie ir iekļauti starp Capitax PRO un klientu
noslēgtajā līgumā.

1.5. Vietnē norādītā informācija nav uzskatāma par padomu vai aicinājumu iegādāties
Capitax PRO pakalpojumus, ja vien Capitax PRO nav tieši norādījis pretējo.

1.6. Noteikumi ir saistoši Lietotājam ar brīdi, kad Lietotājs, izmantojot elektronisko
ierīci, tīši vai netīši apmeklē Vietni, neatkarīgi no tālākajām darbībām. Apmeklējot
Vietni vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās
starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Lietotājs piekrīt ievērot šos
Noteikumus. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, Lietotājam
nekavējoties jāizbeidz Vietnes lietošana, t.i., nekavējoties jāpārtrauc Vietnes
apmeklējums.

1.7. Vietne nav adresēta personām, kam piemērojamie normatīvie akti šo personu
pilsonības, atrašanās vai dzīves vietas dēļ liedz piekļuvi šai Vietnei vai neļauj tās
izmantošanu. Personām, kam ir aizliegta pieeja Vietnei vai tās lietošanai vai kam
ir šaubas par to, vai tām ir atļauta piekļuve Vietnei, nekavējoties jāizbeidz Vietnes
lietošana, t.i., nekavējoties jāpārtrauc Vietnes apmeklējums.

1.8. Lietotājam ir tiesības lietot Vietni tādā mērā, lai netiktu pārkāpti Latvijas
Republikas normatīvie akti un netiktu aizskartas Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses. Capitax PRO ir
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tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem normatīvo aktu
pārkāpumiem.

1.9. Lietotājs apņemas lietot Vietni un strādāt ar Vietni atbilstoši tās vispārējai
izmantošanas praksei un neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz Vietnes bojāšanu
un nesankcionēto piekļuvi Vietnes pārvaldības sistēmām.

1.10. Capitax PRO negarantē, ka Vietnē iekļautā informācija vienmēr ir precīza un
pilnīga, izņemot to informāciju, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām vai izriet no Capitax PRO un tās klientu līgumiskajām
attiecībām.

1.11. Capitax PRO negarantē Vietnē norādīto pakalpojumu un/vai produktu
pieejamību.

1.12. Capitax PRO pieņem sūdzības, atsauksmes un ierosinājumus Vietnes darbības
uzlabošanai, attīstībai un iespēju paplašināšanai.

1.13. Capitax PRO ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos
Noteikumus. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publiskoti
Vietnē.

1.14. Vietnes darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas
tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas, lietojot Vietni vai saistībā ar šiem Noteikumiem,
ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

2. Atbildība

2.1. Lietotājs ir vienpersoniski atbildīgs par visām darbībām un lēmumiem, ko
Lietotājs izdara Vietnes izmantošanas laikā vai vēlāk.

2.2. Capitax PRO nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem un zaudējumiem, kas
Lietotajam radušies Vietnes izmantošanas rezultātā, arī tad, ja Capitax PRO vai tās
pārstāvim ir bijis zināms par kļūdām Vietnē.

2.3. Capitax PRO nav atbildīgs par zaudējumiem, kas varētu rasties Vietnes vai tajā
norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Vietnē piedāvātais
produkts, pakalpojums, Vietne vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai
Vietnes darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Intelektuālā īpašuma tiesības

3.1. Capitax PRO un/vai trešās personas, ja tas ir tieši norādīts Vietnē, patur
īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās mantiskās tiesības uz Vietni, tajā
iekļauto tekstuālo, grafisko un cita veida vizuālo, kā arī audio un cita veida
informāciju. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstiskas piekrišanas ir
aizliegta Vietnes satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana,
pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

3.2. Vietnes saturu drīkst citēt tikai tad, ja tiek norādīta atsauce uz avotu, no kura šī
informācija iegūta.
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3.3. Vietni un tajā norādīto informāciju nav atļauts izmantot citādi kā tikai personīgai
lietošanai informatīvos nolūkos.

4. Privātuma atruna un sīkdatnes

4.1. Vietnes apmeklējuma brīdī Capitax PRO saglabā šādas tehniskās detaļas:
a) informāciju par apmeklētajām Vietnes daļām un ielādētiem resursiem,
b) informāciju par Vietni vai Vietnēm, ko Lietotājs ir apmeklējis pirms Vietnes

apmeklējuma,
c) informāciju par ierīci, tās operētājsistēmu, ko Lietotājs izmanto, apmeklējot

Vietni,
d) informāciju par Lietotāja IP adresi, lai piekļūtu Vietnei,
e) informāciju par pārlūkprogrammu, tās uzstādījumiem un tās loga uzstādīto

izšķirtspēju, ierīces izšķirtspēju, datora peles kursora pārvietojumiem un
klikšķiem, skārienjutīga ekrāna spiedieniem.

4.2. Noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās tehniskās detaļas ir nepieciešamas, lai
nodrošinātu Vietnes darbību, statistikas apkopošanu ar mērķi Vietni padarīt
atbilstošu Capitax PRO klientu vēlmēm. Capitax PRO nemēģinās identificēt
individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas, kas minētas
Noteikumu 4.1. apakšpunktā, ne ar vienu personu. Capitax PRO nekad neatklās
šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Vietnes apmeklētāju
privātumu, ja vien šāds pienākums neizriet no normatīvu aktu prasībām.

4.3. Vietnes darbībai tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina plašākas
Vietnes izmantošanas iespējas. Lietotājs piekrīt sīkdatņu (cookies) saglabāšanai
Lietotāja ierīcē un to turpmākai izmantošanai ar nolūku nodrošināt informācijas
apriti Vietnes apmeklējuma laikā un sniegt Lietotājam piemērotu saturu.
Izmantojot pārlūkprogrammas iespējas, Lietotājs var atteikties no sīkdatņu
(cookies) pilnīgās vai daļējās izmantošanas. Šajā gadījumā Lietotājam netiks
nodrošināta iespēja izmantot visas Vietnes piedāvātās iespējas.

5. Fizisko personu datu apstrāde

5.1. Capitax PRO veic tādu fizisko personu datu apstrādi un Capitax PRO ir tādu fizisko
personu datu apstrādes pārzinis, kuru Lietotājs iesniedz, reģistrējoties Vietnē, un
kuru Lietotājs, kas reģistrēts un autorizēts Vietnē, rediģē Lietotāja profila
pārvaldības lapā (turpmāk tekstā – Personas dati).

5.2. Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Vietnes darbību un
Lietotāja profila iespējas Vietnē.

5.3. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta izteiktu piekrišanu,
kas tiek sniegta, reģistrējoties Vietnē un/vai aizpildot reģistrācijas pieteikuma
elektroniskās formas.

5.4. Personas dati iekļauj, un Lietotājs piekrīt šādu Personas datu apstrādei:
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a) vārds un/vai uzvārds,
b) e-pasta adrese,
c) parole, ja reģistrācija netiek veikta ar Google mākoņpakalpojumu

starpniecību,
d) e-pasta informatīvu paziņojumu uzstādījumi,
e) saskarnes un saziņas valodas uzstādījumi,
f) drošības uzstādījumi.

5.5. Personas dati ir uzglabāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
un Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī vispārīgi pieņemtajām
personas datu uzglabāšanas drošības normām, pielietojot informācijas šifrēšanas
tehnoloģijas, kā arī tehnoloģijas, kas sekmē drošu informācijas apriti un sistēmu
uzturēšanu globālajā tīmeklī. Vietnes satura un sistēmu pastāvīgu uzraudzību
īsteno speciālisti, kā arī tās tiek atjauninātas atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām un mūsdienu drošības standartiem.

5.6. Personas dati ir apstrādāti tik ilgi, kamēr Lietotājs ir reģistrēts Vietnē un neizdzēš
Lietotāja profilu un Personas datus Vietnē un kamēr nepārtrauc Vietnes lietošanu
kā Lietotājs, kas reģistrēts Vietnē, vai kamēr Lietotājs netiek dzēsts no Vietnes pēc
Capitax PRO lēmuma, ja Lietotājs neievēro Noteikumus.

5.7. Lietotājam, kas reģistrēts Portālā, ir tiesības pārtraukt savu Personas datu
apstrādi un dzēst Personas datus, veicot Lietotāja profila un Personas datu
dzēšanu Vietnē un pārtraucot Vietnes lietošanu kā Lietotājam, kas reģistrēts
Vietnē.

5.8. Ar jebkādiem jautājumiem par Personas datu apstrādi Lietotājs, kura Personas
dati tiek apstrādāti, var vērsties pie Capitax PRO, izmantojot e-pastu.

Rīgā, 30.08.2022.
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