
TĪMEKĻA VIETNES VISPĀRĒJIE LIETOŠANAS 
NOTEIKUMI Algotherm https://www.algotherm.lv/  

Laipni lūdzam Algotherm tīmekļa vietnē (turpmāk “Tīmekļa vietne”)  

Ja vēlaties izmantot mūsu tīmekļa vietni, kas piedāvā kopjošās kosmētikas 
produktus un informāciju saistībā ar šiem produktiem, sākotnēji aicinām izlasīt un 
piekrist zemāk esošošajiem lietošanas noteikumiem (turpmāk “GCU”).  

Tīmekļa vietnes izmantošanu regulē šie GCU, ko papildina “Privātuma politika un 
Sīkdatnes” noteikumi. Noteikumu jaunāko versiju varat apskatīt sekojošajā adresē: 
http://algotherm.lv/wp-content/uploads/2019/09/Privatuma_politika_un_sikdatnes-
2.pdf 

GCU atjauninājumu datums: 2019-04-23 (ISO 8601 Format).  

JURIDISKIE PAZIŅOJUMI  

Tīmekļa vietnes redaktors: 
Tīmekļa vietne: https://www.algotherm.lv/ kurai pašlaik esam pievienojies ir 
sagatavota:  

Océan Terre Biotechnologie 
TCR CAEN n°338 346 901 ar kopējo kapitālu 2 500 000 eur 
galvenais birojs atrodas Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-
Clair, Francija. 

E-pasts: web@labogilbert.fr 
Vietnes pārvaldes direktors: Cédric BATTEUR.  

Tīmekļa vietnes izveidotājs: 
galvenais birojs atrodas Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-
Clair, Francija.  

GILBERT SERVICES 
TCR CAEN N°790 154 785 ar kopējo kapitālu 1000 eur  
Kontakti: http://www.labogilbert.fr  
 
Vietni administrē:  
OVH 
TCR Lille Métropole 424 761 419 00045 ar kopējo kapitālu 10 069 020 eur galvenai 
birojs atrodas 2 rue Kellermann 59100 Roubaix Francija. 
Kontakttālrunis: +33 (0)9 72 10 10 10  

TĪMEKĻA VIETNES PREZENTĀCIJA  

Šī tīmekļa vietne ir pieejama interneta tīklā izmantojot URL 
https://www.algotherm.lv/. Tā mērķis ir iepazīstināt ar mūsu produktu klāstu un 
saturu, kas saistīts ar zīmolu Algotherm. Jūs varat atrast vispārēju informāciju par 



visiem mūsu produktiem. Šī tīmekļa vietne nepiedāvā mūsu produkcijas pārdošanu 
tiešsaitē un nesniedz nekādas interaktīvas fukcijas.  

Mēs cenšamies sniegt jums skaidru, precīzu un atjauninātu informāciju par mūs 
produktu īpašībām. Lai turpinātu uzlabot šī mērķa sasniegšanas veidus, lūdzam Jūs 
informēt par jebkuru nepareizu vai neprecīzu informāciju, ko varat atrast. Lūdzam 
nosūtīt mums e-pastu uz sekojošo adresi: web@labogilbert.fr  

TĪMEKĻA VIETNES SATURS  

Tīmekļa vietne  

Tīmekļa vietne un ar to saistītā programmatūra var saturēt konfidenciālu informāciju, 
kā arī datus, kas ir aizsargāti ar autortiesībām. Tādēļ, ja vien nav norādīts citādi, 
autortiesības uz tīmekļa vietnes jebkāda veida datiem un elementiem (attēli, 
ilustrācijas, skaņas, teksti, grafiskie elementi utt.), ieskaitot programmatūru, 
datubāzes un jaunumu vēstules ir eksluzīvs Océan Terre Biotechnologie un/vai 
jebkura grupas uzņēmuma īpašums, kas pieder pie Océan Terre Biotechnologie 
(turpmāk tekstā kā “Saturs”). 

Jebkāda satura vai tās daļas pavairošana iespējama tikai privātai un personiskai 
lietošanai, jebkura cita veida satura pavairošana ir aizliegta. Aizliegts kopēt, 
modificēt, atvasināt (izņemot likumā noteiktos gadījumos), pārdot, apašlicencēt vai 
jebkādā veidā nodot visas ar saturu saistībās tiesības. Tāpat ir aizliegta visa satura 
vai tās daļas pārveidošana, īpaši programmatūras, kā arī programmatūras 
modificēto versiju izmantošana, ar nolūku piekļūt vietnei, izmantojot citus līdzekļus, 
bez interfeisa, kas šim nolūkam tiek nodrošināts interneta lietotājiem.  

Satura daļu izmantošana bez rakstiskas Océan Terre Biotechnologie atļaujas 
attiecībā uz produktu vai pakalpojumu uzlabojumiem, īpaši komerciāliem mērķiem ir 
aizliegta un krimināli un civiltiesiski sodāma. 

Zīmoli  

Visi zīmoli vai logotipi, kas atspoguļoti tīmekļa vietnē ir Océan Terre 
Biotechnologie vai tās grupas uzņēmums vai pakapojuma sniedzēji, partneri vai 
piegādātāji. Visu šo zīmolu un/vai logotipu u/vai satura izmantošana ir pakļauta 
Océan Terre Biotechnologie vai attiecīgās autortiesību īpašnieka atļaujai. 

Vietnes lietotājiem ir aizliegts izmantot Algotherm zīmolu, pārkāpjot Océan Terre 
Biotechnologie autortiesības un/vai jebkura grupas uzņēmuma, kuri pieder pie 
Océan Terre Biotechnologie. 

Océan Terre Biotechnologie patur tiesības pieprasīt dzēst jebkuru saiti, kas vērsta 
uz tīmekļa vietni un kas nav bijusi vai vairs nebūs atļauta, un kas var apdraudēt tās 
un/vai jebkuru Océan Terre Biotechnologie vai grupas uzņēmumu. 

ATBILDĪBA  

4.1 Tīmekļa vietnes pieejamība un funkcija  



Tīmekļa vietnes lietotāji ir atbildīgi, lai izpildītu nepieciešamo IT un komunikāciju, 
ļaujot piekļūt tīmekļa vietnei un nepieciešamās zināšanas, piekļuvei un tīmekļa 
vietnes lietošanai. Lietotājs ir atbildīgs par pieslēgumu un aprīkojuma izmaksām, kas 
saistītas ar piekļuvi internetam un ar tīmekļa vietnes lietošanu, saskaņā ar piekļuves 
pakalpojuma sniedzēju un/vai to elektronisko sakaru operatoru noteiktajiem 
nosacījumiem.  

Lietotājs ir informēts par iespējamo vīrusu, kas izplatās internetā, krāpšanas un 
inficēšanās riskiem. Océan Terre Biotechnologie nav atbildīgs par šādiem 
darbības traucējumeim, kā arī par interneta sakaru pārtraukumu.  

Atgādinām, ka piekļūšana vai krāpnieciska darbība IT sistēmā, šīs sistēmas 
darbības traucēšana vai viltošana, datu ievadīšana vai krāpnieciska modificēšana IT 
sistēmā ir nodarījumi, par kuriem tiek piemērots sods. 

4.2. Atbildības ierobežojumi  

Océan Terre Biotechnologie cenšas nodrošināt tīmekļa vietnē izplatītās 
informācijas precizitāti un datu atjaunināšanu un patur tiesības jebkurā brīdī 
atjaunināt saturu vai noformējumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr tas negarantē 
trešo personu pilnību un nepārveidotu modifikāciju (ielaušanās, vīrusi utt.). 

Šī iemesla dēļ Océan Terre Biotechnologie nav atbildīgi par jebkādiem netiešiem 
zaudējumiem. 

Océan Terre Biotechnologie nevar tikt saukti pie atbildības par jebkādu lēmumu, 
kas pieņemts, pamatojoties uz šajā tīmekļa vietnē atrodamo informāciju, kā arī par 
lietošanu, ko var veikt trešās personas, un tas arī ir atbrīvo no jebkādas atbildības, 
kas izriet no konfidenciālas informācijas nosūtīšanas internetā. 

Océan Terre Biotechnologie nevar tikt uzskatīts par atbildīgu saistībā elementiem, 
kas nav to kontrolē, un par zaudējumiem, kas potenciāli var rasties lietotāju 
tehniskajai videi, proti, to datoriem, programmatūrai, tīkla iekārtām (telefonam, 
modemam u.c.) un jebkuram materiālam ko izmanto, lai piekļūtu vai izmantotu 
pakalpojumu un/vai informāciju. 

Jebkurai personai, kas vēlas iegādāties kādu no tīmekļa vietnē piedāvātajiem 
produktiem vai pakalpojumiem, jāsazinās ar Océan Terre Biotechnologie, lai 
saņemtu informāciju par attiecīgā pakalpojuma vai produkta pieejamību, kā arī 
piemērojamiem līguma nosacījumiem un cenām. 

Vietnē var būt arī hipersaites, kas vērstas uz citām tīmekļa vietnēm. Océan Terre 
Biotechnologie kontrolē nav ne šajās tīmekļa vietnēs atrodamā informācijas 
precizitāte, ne to saturs. Līdz ar to Océan Terre Biotechnologie nav atbildīgs par 
zaudējumiem, kas radušies sakarā ar citu tīmekļa vietņu informācijas vai satura 
izmantošanu. 

Océan Terre Biotechnologie nav pienākuma kontrolēt to lapu kvalitāti, likumību, 
patiesumu vai precizitāti, uz kurām attiecas šīs hipersaites. 



PERSONAS DATI  

Océan Terre Biotechnologie apkopo un apstrādā tīmekļa vietnes lietotāju personas 
datus, kuri izvēlas aizpildīt kontaktformu, lai iegūtu papildu informāciju par 
uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem. Noteikumi par šo datu apstrādi ir 
aprakstīti vietnes “Privātuma politika un Sīkdatnes” noteikumos, ar ko aicinām 
iepazīties vairāk.  

Personas dati, ko Océan Terre Biotechnologie vāc, tiek apstrādāti, reģistrēti un 
uzglabāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

Atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, lietotāji gūst labumu no tiesībām piekļūt, 
labot un dzēst vai iebilst pret viņu personas datu apstrādi. Šīs tiesības var izmantot 
saskaņā ar noteikumiem, kas ietverti mūsu “Privātuma politikā un Sīkdatņu” 
noteikumos. 

IZMAIŅAS GCU  

Océan Terre Biotechnologie patur tiesības grozīt GCU daļēji vai pilnībā, lai tos 
pielāgotu savu darbību attīstībai un/vai reģistrācijas attīstībai. Océan Terre 
Biotechnologie apņemas aicināt lietotājus iepazīties ar veiktajām izmaiņām. 

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN KOMPETENCE 

Uz GCU attiecas tiesību akti. Strīda gadījumā puses apņemas risināt problēmu 
pārrunu ceļā. Ja nav iespējams šāds risinājums, tiesa ir kompetenta sodīt jebkuru 
tiesvedību, kas varētu notikt starp pusēm attiecībā uz šo nosacījumu izpildi.  

Lai iegūtu papildu informāciju, varat sazināties ar mums e-pastu uz: 
info@remedica.lv  

 


