Informacinių pranešimų apie alkoholinius gėrimus
„Skonių kolekcionieriai“
naudojimosi taisyklės
Bendros nuostatos
Informaciniai pranešimai apie alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius „Skonių kolekcionieriai“
(toliau - Informaciniai pranešimai) - UAB „Mineraliniai vandenys“ interneto svetainėje ir specialioje
facebook paskyroje veikianti informacinių pranešimų, skirtų tik alkoholio ir tabako verslo
specialistams, saugojimo ir pateikimo sistema.
Informaciniai pranešimai skirti naudotis išimtinai tik alkoholio ir tabako specialistams, kurių
vykdomos darbo funkcijos ar kita jų veikla susijusi su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pirkimu,
pardavimu, bei kita veikla susijusia su alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais.
Informaciniuose pranešimuose UAB „Mineraliniai vandenys“ interneto svetainėje ir specialioje
facebook grupėje bus pateikiama informacija apie UAB „Mineraliniai vandenys“ platinamų
alkoholinių gėrimų gamybos istoriją, gamybos technologijas, gamyboje naudojamas žaliavas,
gėrimų skonines juslines savybes, gėrimams suteiktus apdovanojimus tarptautinėse parodose,
pasaulinius reitingus, o taip pat informacija apie gėrimų derinimą su maistu, serviravimo ir
pateikimo ypatumus, žinomų pasaulyje alkoholinių kokteilių ir naujų koktelių receptus, o taip pat
ir kita informacija apie alkoholinius gėrimus. Informaciniuose pranešimuose UAB „Mineraliniai
vandenys“ interneto svetainėje ir specialioje facebook grupėje bus pateikiama informacija ir apie
tabako gaminius ir jų rodiklius bei kt. duomenis.
Informacinių pranešimų vartotojai privalo laikytis Informacinių pranešimų naudojimo taisyklių.
Vartotojai norintys gauti atskirai prieigą prie specialioje Informacinių pranešimų facebook grupėje
skelbiamų Informacinių pranešimų, privalo patvirtinti ir laikytis žemiau išvardintų reikalavimų:
Naudojimo apribojimai
Informacinių pranešimų specialioje facebook grupėje naudotojais gali būti tik asmenys sulaukę
18 metų ir kurių vykdomos darbo funkcijos pagal sudarytas darbo sutartis ar kita jų veikla susijusi
su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pirkimu, pardavimu, bei kitokia su tuo susijusia veikla.
Informacinių pranešimų prieiga prie specialios facebook grupės bus suteikiama asmeniui tik tuo
atveju, kai asmuo patvirtins savo vardą, pavardę, amžių, vykdomas darbo funkcijas ar kitos
veiklos apibūdinimą, darbovietę ar kitą veiklą, elektroninio pašto adresą, telefono Nr.
Informacinių pranešimų prieiga prie facebook grupės bus suteikiama asmeniui tik tuo atveju, kai
bus patvirtintas jo sutikimas su privatumo politika tvarkyti asmens duomenis registracijos ir
administravimo tikslais bei šiomis naudojimosi taisyklėmis.
Informaciniai pranešimai skelbiami specialioje facebook grupėje bus apriboti bet kokiu jų
dalijimusi su kitais asmenimis ir bus skirti bei leidžiami naudotis tik šios grupės registruotiems
nariams.
Bendravimas facebook grupėje
Siekdami užtikrinti mandagų ir sklandų bendravimą facebook paskyroje, šios grupės nariams bus
privalomos šios nuostatos:
- dalintis savo vaizdo medžiaga, nuotraukomis bei kitu turiniu (jeigu tai nėra apribota) galite
tik tuomet, jeigu ketinama skelbti tik Jūsų pačių intelektinė nuosavybė. Jūs esate
asmeniškai atsakingi už skelbtos žinutės turinį;
- draudžiama paskyroje skelbti kitų fizinių ar juridinių asmenų asmens duomenis ar
informaciją (bet kokius asmens duomenis, banko sąskaitos numerius, telefonus,
slaptažodžius ir kt.);
- Draudžiama paskyroje skelbti komentarus ar įrašus:
kuriuose naudojami necenzūriniai žodžiai, įžeidimai;

kuriuose diskriminuojama, kurstoma neapykanta dėl lyties, rasės, amžiaus, tautinės
priklausomybės ir pan.
kuriuose šmeižiama ar užgauliojama;
kurie yra reklaminio pobūdžio, skatinantys aukoti ar pervesti pinigus, siųstis nelegalius
duomenis;
kurie nesusiję su tema, kuria diskutuojama;
kuriuose grasinama, gąsdinama ar skatinama nelegali veikla;
kurie yra užgaulūs ar komercinio pobūdžio;
kurie kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Komentarai ar įrašai, kuriais pažeidžiamos šios taisyklės, bus pašalinti, o asmenys, paskelbę
tokius komentarus ar įrašus, galės būti šalinami iš facebook grupės .
UAB Mineraliniai vandenys neatsako už turinį, skelbiamą šios facebook grupės narių ar
puslapiuose, paskyrose, į kuriuos grupės nariai pateikia nuorodas.
Duomenų perdavimas kitiems
Informaciniai pranešimai gali būti naudojami išimtinai tik vykdomo verslo, darbo funkcijų ar kitos
veiklos susijusio su alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais. Informaciniai pranešimai negali būti
jokias būdais kopijuojami ir/ar platinami kitiems asmenims. Asmenys, norintys Informacinių
pranešimų duomenis naudoti kitokiais tikslais, turi raštu kreiptis dėl galimybės naudotis
konkrečiais duomenimis. Asmenys pažeidę ribojimą kopijuoti ir/ar platinti Informacinių pranešimų
duomenis atsako asmeniškai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus.
Baigiamosios nuostatos
Informacinių pranešimų taisyklės gali būti keičiamos informuojant apie tai prieš 15 dienų ir
paskelbiant naudojimosi taisyklių pakeitimus UAB „Mineraliniai vandenys“ interneto svetainėje.

