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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro (toliau – Bitės 

SMC) mokinių registracijos ir naudojimo informacinėmis sistemomis taisyklės (toliau – 

Taisyklės) reglamentuoja naudojimąsi Bitės SMC informacine sistema (toliau – svetainė), 

kurią sudaro Bitės SMC interneto svetainė (www.gpbite.eu) (toliau – svetainė), svetainėje 

pateikiamas turinys (toliau – svetainės turinys), įskaitant, bet neapsiribojant, informacija ir 

turiniu, saugomu svetainės naudotojų paskyrose ir asmeninėse erdvėse, taip pat visos per 

svetainę teikiamos informacinės paslaugos (Moodle, socialiniai tinklai ir kt.). 

2. Prieš pradėdamas naudotis svetaine, jos turiniu ir informacinėmis paslaugomis kiekvienas 

naudotojas perskaito šias taisykles. Jei naudotojas nesutinka su taisyklėmis ir 

neįsipareigoja jų laikytis, jam neleidžiama prisijungti prie svetainės ir naudotis ja, 

neleidžiama atgaminti svetainės turinio ar kitaip naudotis informacinėmis paslaugomis. 

3. Bitės SMC interneto svetainės valdytojas yra biudžetinė įstaiga Bitės SMC, kodas 

291710460, esanti adresu Kauno g. 43, Vilnius, tel. +370 663 527 37, el. paštas 

rastine@bitescentras.vilnius.lm.lt. 

4. Jei naudotojas turi klausimų dėl taisyklių, jis gali susisiekti su svetainės valdytoju 3 

punkte nurodytais kontaktais. 

5. Svetainės valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias taisykles. Svetainės 

naudotojai apie sąlygų pasikeitimą informuojami svetainės naujienų skiltyje. Svetainės 

naudotojai privalo reguliariai skaityti svetainės naujienas ir susipažinti su taisyklių 

pasikeitimais. Svetainės naudotojo naudojimasis svetaine po šių taisyklių pakeitimų yra 

laikomas jo sutikimu su taisyklių pakeitimais ir įsipareigojimu jų laikytis.  

 

II. SVETAINĖS NAUDOTOJŲ REGISTRACIJA, SVETAINĖS NAUDOTOJŲ ASMENS 

DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

6. Registruojantis naudotojo gali būti paprašyta nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio 



pašto adresą, telefono numerį ir kitus duomenis, reikalingus paskyrai svetainėje sukurti. 

Nurodydamas šiuos duomenis naudotojas sutinka, kad jie būtų tvarkomi svetainėje 

Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

7. Svetainės naudotojų asmens duomenys tvarkomi išimtinai šiais tikslais: 

7.1. svetainės naudotojams identifikuoti; 

7.2. darbui su svetaine personalizuoti (darbo aplinkai pritaikyti konkretaus naudotojo 

reikmėms, atsižvelgiant į jo svetainėje atliekamą vaidmenį); 

7.3. naujienlaiškiams siųsti (jei svetainės naudotojas to pageidauja); 

7.4. statistinės analizės tikslais, siekiant optimizuoti ir patikrinti (audituoti) Bitės SMC 

informacinės sistemos veiklą. 

8. Svetainės naudotojų asmens duomenys teikiami trečiosioms šalims tik Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta 

tvarka. 

9. Registruodamasis naudotojas įsipareigoja pateikti teisingus ir išsamius duomenis. 

Svetainės valdytojas neatsako už tai, kad svetainės naudotojas nurodė neteisingus ar 

neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. 

10. Svetainės naudotojas įsipareigoja užtikrinti savo prisijungimo duomenų slaptumą ir 

neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų 

pasinaudoti jų duomenimis, siekdami naudotis svetaine, jos turiniu ar svetainės 

paslaugomis ir kitais tikslais. 

11. Naudotojas privalo nedelsdamas pranešti svetainės valdytojui apie bet kokį įvykusį ar 

gresiantį neteisėtą pasinaudojimą jo paskyra arba paskyromis, taip pat apie kitus saugumo 

pažeidimus. 

12. Svetainės valdytojas nėra atsakingas už svetainės naudotojų atliktus veiksmus, įskaitant bet 

kokią dėl tokių veiksmų patirtą žalą. 

13. Svetainės naudotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodyti svetimą vardą, 

pavardę ir kitus duomenis.  

14. Nepaisančiam minėtų reikalavimų naudotojui svetainės valdytojas turi teisę nedelsdamas ir 

iš anksto nepranešęs uždrausti naudotis svetaine, jos turiniu ir svetainės paslaugomis. 

Svetainės valdytojas taip pat turi teisę vienašališkai nedelsdamas ir iš anksto nepranešęs 

uždrausti naudotis svetaine, jos turiniu ir svetainės paslaugomis svetainės naudotojui ir 

kitais atvejais, kai svetainės valdytojas mano, jog svetainės naudotojas padarė ar gali 

padaryti žalos svetainei, jos turiniui, tretiesiems asmenims ar viešajam interesui. Šiame 

punkte nustatytais atvejais svetainės valdytojas gali perduoti visus turimus duomenis apie 

tokį naudotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms. Svetainės valdytojo 

sprendimai pagal šį punktą yra galutiniai, neginčijami ir neskundžiami. 



III. INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMAS. SVETAINĖS NAUDOTOJŲ TEISĖS IR 

PAREIGOS 

 

15. Svetainė gali būti naudojama tik išimtinai asmeninio pobūdžio nekomerciniais švietimo, 

mokymo ir ugdymo tikslais, įskaitant asmeninę savišvietą ir mokymąsi. Svetainės turinį 

leidžiama naudoti tik ta apimtimi, kiek tai yra leidžiama neatlygintinai ir be autorių teisių 

turėtojo sutikimo pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. 

16. Naudodamasis svetaine, jos turiniu ir svetainės paslaugomis, svetainės naudotojas privalo 

laikytis bendrų elgesio ir moralės normų, teisės aktų reikalavimų, įskaitant teisės aktų, 

reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos 

reguliavimą ir kt., gerbti trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. 

17. Naudojantis svetaine, jos turiniu ir svetainės paslaugomis svetainės naudotojui draudžiama: 

17.1. naudotis svetaine, jos turiniu ir svetainės paslaugomis veikiant kitais negu asmeniniai 

nekomerciniai švietimo ar ugdymo tikslai; 

17.2. naudotis svetaine, jos turiniu ir svetainės paslaugomis tiesioginiais ar netiesioginiais 

komerciniais tikslais; 

17.3. atgaminti ir perduoti svetainės turinį tretiesiems asmenims, kurie nėra registruoti svetainės 

naudojai; 

17.4. atgaminti didesnę svetainės turinio dalį negu reikalinga asmeniniais švietimo ar ugdymo 

tikslais; 

17.5. naudotis svetaine, jos turiniu ir svetainės paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų 

svetainės, jos turinio ir svetainės paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar 

riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti svetaine, jos turiniu ir svetainės paslaugomis; 

17.6. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiamą, 

šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinamą, užgaulų, diskriminuojantį ar teisės aktų 

reikalavimams prieštaraujantį turinį, bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų 

reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų 

elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę 

svetainei ir svetainės valdytojui; 

17.7. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas 

nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinamu, užgauliu, diskriminuojančiu ar 

pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus; 

17.8. apsimesti kitu asmeniu ar subjektu arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su 

kitais asmenimis; 

17.9. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų svetainės naudotojų, naudojantis svetainės 

paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais paveikti kitus svetainės 



naudotojus. 

18. Svetainės naudotojas įsipareigoja nenaudoti svetainės, jos turinio ir svetainės paslaugų: 

18.1. tiesioginiais ar netiesioginiais komerciniais tikslais; 

18.2. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar 

teisėtiems interesams; 

18.3. teisės aktais draudžiamai, įžeidžiamai, apgaulingai, grasinamai, asmenų teises 

pažeidžiančiai informacijai ar kitokio panašaus pobūdžio turinio informacijai platinti; 

18.4. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, autorių teises, patentus, komercines ar 

gamybines paslaptis, teises į prekių ženklus ir pan.; 

18.5. bet kokių prekių ir paslaugų reklamai, taip pat bet kokiems nepageidautiniems 

elektroniniams laiškams, pranešimams, žinutėms ar kitam turiniui platinti. 

19. Svetainės naudotojui pažeidus šias taisykles arba kitais atvejais svetainės valdytojo 

nuožiūra, svetainės valdytojas turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo visiškai 

ar iš dalies apriboti naudotojo galimybes naudotis svetaine, jos turiniu ir svetainės 

paslaugomis. Svetainės valdytojo sprendimai pagal šį punktą yra neginčijami ir 

neskundžiami. 

20. Svetainės naudotojas yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį jis siunčia, peržiūri, 

laiko ar platina naudodamasis svetaine, jos turiniu ir svetainės paslaugomis. Svetainės 

naudotojas išimtinai pats atsakingas už pasinaudojimą svetaine, jos turiniu ir svetainės 

paslaugomis, taip pat dėl to padarytus bet kokius teisės pažeidimus, įskaitant intelektinės 

nuosavybės teisių pažeidimus. 

21. Naudodamasis svetaine, jos turiniu ir (ar) svetainės paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar 

kitaip siųsdamas turinį svetainės naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje 

teritorijoje suteikia svetainės valdytojui išimtines teises bet kokiu būdu ir forma naudoti 

svetainės naudotojo pateiktą turinį. 

22. Svetainės valdytojas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs naudotojams, savo nuožiūra keisti 

ar šalinti svetainės turinį, svetainės paslaugas ar atskiras jų dalis. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Svetainės valdytojas organizuoja ir užtikrina svetainės duomenų saugą vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 




