AVAKAsuteikiamasSutartiesNr.
ELEKTRONINĖS AVAKA DUOMENŲ BAZĖS NAUDOJIMOSI
SUTARTIS Nr. ______________
20_

m.

mėn.

d.

Vilnius
TARP:

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija
AVAKA Toliau vadinama - Administratoriumi
Naugarduko g. 3, Vilnius, Lietuva, 03231
Įmonės kodas: 301555698
Atstovaujama Direktoriaus Dariaus Vaitiekūno

IR:
(Vardas, pavardė arba Įmonės pavadinimas ir juridinė forma)

Toliau vadinama – Naudotojas

(Adresas)

(Asmens arba įmonės kodas)

(Atstovaujama -nurodyti Atstovavimo pagrindą ir vardą
pavardę)

Kartu Administratorius ir Naudotojas vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai gali būti vadinami Šalimi. Šalys
sudaro šią Sutartį dėl naudojimosi Elektronine AVAKA duomenų baze ir paslaugomis tvarkos ir
sąlygų.
1. Sutarties objektas:
1.1 Pasirašydamas šią Sutartį, Naudotojas sutinka naudotis AVAKA sukurta Elektronine AVAKA
duomenų baze( toliau – Duomenų bazė) bei kitomis www.avaka.lt teikiamomis paslaugomis
tokia tvarka ir sąlygomis kaip nurodyta šioje Sutartyje, o Administratorius sutinka suteikti tokią
galimybę Naudotojui šioje Sutartyje nustatyta tvarkair sąlygomis.
2. Šalių įsipareigojimai:
2.1. Naudotojas įsipareigoja:
2.1.1. Naudotis www.avaka.lt /savitarna ir kitomis www.avaka.lt teikiamomis paslaugomis savo
reikmėms bei užtikrinti, kad Naudotojui suteikti prisijungimo vardas (login) ir
prisijungimo slaptažodis (password) (toliau – Prisijungimo duomenys) nebus perduoti
naudotistretiesiemsasmenims;
2.1.2. SaugotisuteiktusPrisijungimoduomenisbeijuosnaudotiprisiimant rizikąiratsakomybę;
2.1.3. Duomenų bazėje skelbti tik tikrovę atitinkančią informaciją tokiu būdu, kad nebūtų
pažeisti kitų asmenų teisėti interesai. Visa atsakomybė už pateiktą klaidingą informaciją
tenkaNaudotojui.
2.1.4. Prisiimti visą atsakomybę už padarytą turtinę bei neturtinę žalą dėl paskelbtos tikrovės
neatitinkančios informacijos;
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2.2. Administratorius įsipareigoja:
2.2.1. Po šios Sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas suteikti Naudotojui prisijungimo
duomenis ir atsiųsti el. Pašto adresu/adresais, nurodytu/nurodytais šios Sutarties
9 str.
2.2.2. Suteikti galimybę Naudotojui tinklapyje www.avaka.lt/savitarna naudotis sukurta
Duomenų baze – gauti bei skelbti informaciją, susijusią su Naudotojo veikla.
2.2.3. Konsultuoti Naudotojus dėl naudojimosi Duomenų baze darbo metu telefonu arba
elektroniniu paštu;
2.2.4. Naudotojui pamiršusarkitaippraradusprisijungimoduomenis,suteiktiNaudotojuinaujus
Prisijungimo duomenis per 5 darbo dienaspo prašymo gavimo.
3. Kitos sąlygos:
3.1. Tuo atveju jeigu Naudotojas yra juridinis asmuo ir pageidauja, kad suteikti Prisijungimo
duomenys būtų atsiųsti el. paštu ne tik juridinio asmens vadovui, bet ir darbuotojui,
Naudotojasnurodo įgalioto asmens el. Pašto adresą šios Sutarties 9 str.
3.2. Teisių turėtojas sutinka, kad AVAKA skelbs Teisių turėtojo pateiktą kūrinių
registravimo informaciją (autorius, pirmojo įrašo gamintojus (prodiuserius),
atlikėjus, trukmę bei pagaminimo metus) savo administruojamame informaciniame
internetiniame puslapyje www.infondas.lt (informacija apie autorinio ir gretutinio
atlyginimo pasidalinimo proporcijas nebus skelbiama)
________________________________________
(parašas)

4. Šalių atsakomybė:
4.1. Naudotojas atsakouž www.avaka.lt/savitarnaskelbiamos informacijos atitikimą tikrovei ir turinį
bei kitų savo įsipareigojimų, nustatytų šioje Sutartyje tinkamą vykdymą.
4.2. Administratorius neatsako už Naudotojo pateiktą informacijos teisingumą ar atitikimą tikrovei
bei galiojantiems įstatymams bei neatsako už pasekmes, kilusias Naudotojui dėl Naudotojo ar
kitų naudotojų paskelbtosinformacijos.
5. Sutartimi perduodamų asmens duomenų apsauga:
5.1. AVAKA, tvarkydama Nario asmens duomenis, vadovaujasi 2016-04-27 Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, o taip pat ir Privatumo
politika. Su AVAKA patvirtinta Privatumo politika galima susipažinti interneto
svetainėje www.avaka.lt arba atvykus į AVAKA.
6. Sutarties galiojimas, pakeitimas, nutraukimas:
6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja neterminuotai.
6.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta bet kuriai iš Šalių pateikus pranešimą kitai Šaliai apie Sutarties
nutraukimą el. paštu arba registruotu laišku. Sutartis bus nutraukta po 30d. po
pranešimo gavimo.
6.3. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami raštu.
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7. Ginčų sprendimo tvarka:
7.1 Ginčai, susijęsu šios Sutarties vykdymu sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus– Lietuvos
Respublikos įstatymu nustatyta tvarka pagal Administratoriaus buveinės vietą.
8. Baigiamosios nuostatos:
8.1. Sutartis laikoma tinkamai sudaryta, šalims pasirašius 2 (du) originalius egzempliorius, turinčius
vienodą juridinę galiąpo vienąkiekvienaisutartiesšaliai.
9. Šaliųparašai:
Administratorius
Audiovizualinių kūrinių autorių teisių
asociacija AVAKA Juridinio asmens kodas:
301555698 PVM mokėtojos kodas:

Naudotojas
(Vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas*)

(Asmens arba įmonės kodas*)

LT100006147513 Naugarduko g. 3,Vilnius
+37062052877

(Atstovavimo pagrindas ir atstovo vardas, pavardė)*

info@avaka.lt
(Adresas)

Darius Vaitiekūnas
Direktorius

(Elektroninio pašto adresas)

(Įgalioto asmens elektroninio pašto adresas)*

*Pildo tik juridiniai asmenys

/parašas/

/parašas/

