
Pakalpojuma sniegšanas noteikumi 
Pēdējo reizi atjaunināts: 2019. gada 15. maijā 

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (“Noteikumi”) attiecas uz jūsu 
piekļuvi un izmantošanu SocialChorus platformai, tīmekļa vietnēm, 
mobilajām lietotnēm un citiem tiešsaistes pakalpojumiem (kopā 
“Pakalpojumi”), kurus ir padarījis pieejamus jūsu darba devējs (mūsu 
“Klients”).  Pakalpojumus sniedz SocialChorus, Inc. (“SocialChorus” 
“mēs” vai “mūsu”) Klienta vārdā saskaņā ar rakstisku līgumu 
(“Līgums”). SocialChorus būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka 
SocialChorusir pieņēmis šīs tiesības) piemērot Noteikumus pret 
jums. Piekļūstot mūsu Pakalpojumiem vai izmantojot tos, jūs 
piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, 
jūs nedrīkstat izmantot mūsu Pakalpojumus.  

Lūdzu, skatiet mūsu Konfidencialitātes politiku, lai iegūtu sīkāku 
informāciju par to, kā mēs apkopojam informāciju par jums saistībā ar 
mūsu Pakalpojumu izmantošanu un kā mēs šo informāciju izmantojam 
un izpaužam. Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar 
Pakalpojumiem vai šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, 
rakstot uz e-pastu: privacy@socialchorus.com. 

1. Atbilstība 
Klients uzaicinās jūs pievienoties Pakalpojumam un izveidot lietotāja 
profilu. Lai izmantotu Pakalpojumus, jums ir jābūt Klienta darbiniekam 
vai kā citādi saistītam ar Klientu. Jūs apliecināt un garantējat, ka 
(i) iepriekš neesat bijis apturēts vai noņemts no Pakalpojumu 
izmantošanas, vai arī neesat iesaistījies jebkādās darbībās, kuru 
rezultātā jūs varētu tikt apturēts vai noņemts no Pakalpojumu 
izmantošanas, (ii) jums nav vairāk kā viens konts, (iii) jums ir visas 
tiesības un pilnvaras noslēgt šos Noteikumus un (iv) pašlaik esat 
nodarbināts vai saistīts ar Klientu. 

2. Konti 
Jūs esat pilnībā atbildīgs par sava konta un konta akreditācijas datu 
drošības uzturēšanu, un jums nekavējoties jāpaziņo mums vai Klientam, 
ja atklājat vai jums ir aizdomas, ka kāds ir piekļuvis jūsu kontam bez jūsu 



atļaujas. Jūs nedrīkstat atļaut citiem piekļūt Pakalpojumiem, izmantojot 
jūsu kontu. 

3. Pieņemama lietošana 
Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu rīcību, piekļūstot vai izmantojot mūsu 
Pakalpojumus. Jūs ievērosiet Klienta rīcības kodeksu un visus 
piemērojamos likumus un noteikumus saistībā ar Pakalpojumu lietošanu. 
Saistībā ar jebkādu Pakalpojumu izmantošanu jūs nedrīkstat: 

 Pārkāpt jebkurus piemērojamos tiesību aktus, līgumus, intelektuālo 
īpašumu vai citas trešās personas tiesības vai izdarīt deliktu; 

 Iesaistīties jebkāda veida uzmākšanās, draudēšanā, surogātpasta 
sūtīšanā, spiegošanā vai vajāšanā; 

 Izmantot vai mēģināt izmantot cita lietotāja kontu bez šī lietotāja 
atļaujas; 

 Pārdot, iznomāt vai izīrēt jebkuru Pakalpojumu aspektu; 
 Eksportēt jebkuru informāciju, kas saņemta, izmantojot 

Pakalpojumus, vai atklāt informāciju par lietotājiem ārpus 
Pakalpojumiem; 

 Izmantot Pakalpojumus konkurētspējīgas informācijas iegūšanai, 
salīdzinošai novērtēšanai vai konkurētspējīga pakalpojuma 
izveidei, piemēram, izmantojot 
informāciju, kas saņemta, izmantojot mūsu Pakalpojumus, lai 
izveidotu atsevišķu datubāzi; 

 Izmantot mūsu Pakalpojumus jebkādā veidā, kas var iejaukties, 
traucēt, negatīvi ietekmēt vai kavēt pareizu 
Pakalpojumu darbību vai kas var jebkadā veidā bojāt, atspējot, 
apgrūtināt vai traucēt Pakalpojumu darbību; 

 Dekonstruēt jebkuru Pakalpojumu aspektu vai veikt jebkuru 
darbību, kas varētu atklāt pirmkodu vai apiet pasākumus, 
kuri tiek izmantoti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi jebkurai 
Pakalpojumu daļai; 

 Mēģināt apiet jebkādus ierobežojumus, ko mēs izmantojam, vai 
mēģināt piekļūt jebkurai mūsu Pakalpojumu funkcijai vai jomai, 
kurai neesat pilnvarots piekļūt; 

 Izstrādāt vai izmantot jebkuru lietojumprogrammu, kas 
mijiedarbojas ar mūsu Pakalpojumiem, bez mūsu iepriekšējas 
rakstiskas piekrišanas; 



 Izmantot jebkādas datu ieguves, robotus vai līdzīgas datu 
vākšanas vai ieguves metodes, 
izņemot tās, kas ir saskaņā ar instrukcijām, kas ietvertas jebkurā 
mūsu nodrošinātajā robots.txt failā, kas kontrolē automatizētu 
piekļuvi mūsu tīmekļa vietņu daļām; 

 Apiet vai ignorēt norādījumus, kas ietverti jebkurā mūsu 
nodrošinātajā robots.txt failā, kas kontrolē automatizētu piekļuvi 
mūsu 
Pakalpojumu daļām; 

 Sūtīt, izplatīt vai publicēt surogātpastu, nepieprasītu vai lielapjoma 
komerciālu elektronisko saziņu, ķēdes vēstules vai piramīdas 
shēmas; 
vai 

 Izmantot mūsu Pakalpojumus citam, nevis tam paredzētajam 
mērķim vai jebkādā citā nelikumīgā, krāpnieciskā vai neatļautā 
veidā, vai iesaistīt, 
veicināt vai reklamēt jebkuru darbību, kas pārkāpj šos Noteikumus. 

4. Lietotāja saturs 
Mūsu Pakalpojumi ļauj jums un citiem lietotājiem izveidot, publicēt, 
uzglabāt un kopīgot saturu, tostarp ziņojumus, tekstu, fotoattēlus, 
videoklipus, programmatūru, audio un citus materiālus (kopā —
“Lietotāja saturs”). Izņemot tālāk norādīt licenci, ko jūs piešķirat, starp 
jums un Klientu jūs paturat visas tiesības uz savu Lietotāja saturu. Jūs 
piešķirat SocialChorus neekskluzīvu, ierobežota termiņa licenci, lai 
piekļūtu, izmantotu, apstrādātu, kopētu, izplatītu, izpildītu, eksportētu un 
parādītu Lietotāja saturu tikai tad, ja tas ir pamatoti nepieciešams (a) lai 
nodrošinātu, uzturētu un atjauninātu Pakalpojumus; (b) lai novērstu vai 
risinātu Pakalpojumu, drošības, atbalsta vai tehniskas problēmas; 
(c) saskaņā ar likumu; un (d) kā to skaidri rakstiski atļāvis Klients. 
Publicējot vai citādi kopīgojot Lietotāja saturu, jūs saprotat, ka jūsu 
Lietotāja saturs un visa saistītā informācija (piemēram, jūsu lietotājvārds 
vai profila fotoattēls) var būt redzama citiem lietotājiem. Pakalpojumi ir 
paredzēti Klienta iekšējai lietošanai, tomēr SocialChorus nav atbildīgs 
par citu lietotāju darbībām, publiski kopīgojot Lietotāja saturu. 

Lai gan mums nav pienākuma pārbaudīt, rediģēt vai pārraudzīt Lietotāja 
saturu, mēs varam dzēst vai noņemt Lietotāja saturu jebkurā laikā un 
jebkāda iemesla dēļ. 



5. Lietotāja satura ierobežojumi 
Jūs nedrīkstat izveidot, publicēt, uzglabāt vai kopīgot Lietotāja saturu, 
kas: 

 Ir pretrunā ar jūsu darba devēja rīcības kodeksu. 
 Ir nelikumīgs, nepatiess, apmelojošs, vulgārs, pornogrāfisks, 

nepiedienīgs, uzmācīgs, draudošs, aizskar privātuma 
vai publicitātes tiesības, trešās puses konfidenciāla informācija, 
aizvainojoša, aizskaroša, maldinoša vai krāpnieciska; 

 Veidotu, mudinātu vai sniegtu norādījumus noziedzīgam 
nodarījumu, pārkāptu jebkuras puses tiesības vai kā citādi 
radītu atbildību vai pārkāptu jebkuru vietējo, valsts, nacionālo vai 
starptautisko tiesību aktu; 

 Var pārkāpt jebkuras puses patentu, preču zīmi, 
komercnoslēpumu, autortiesības vai citas intelektuālās vai 
īpašumtiesības; 

 Satur vai attēlo jebkādus paziņojumus, piezīmes vai apgalvojumus, 
kas neatspoguļo jūsu patiesos uzskatus un pieredzi; 

 uzdodas par kādu personu vai organizāciju vai nepatiesi atspoguļo 
jūsu saistību ar to;; 

 Satur jebkādas nevēlamas reklāmas, politiskās kampaņas, vai 
aicinājumus; 

 Satur jebkādu personas privātu vai personisku informāciju bez šīs 
personas piekrišanas; 

 Satur vīrusus, bojātus datus vai citus kaitīgus, traucējošus vai 
destruktīvus failus vai saturu; vai 

 pēc mūsu domām, ir nevēlama vai ierobežo, vai kavē jebkuru citu 
personu izmantot vai baudīt mūsu Pakalpojumus, 
vai kas var pakļaut Klientu, SocialChorus vai citus jebkāda veida 
kaitējumum vai atbildībai. 

6. Ierobežota licence 
Mūsu Pakalpojumi, tostarp teksts, grafika, attēli, fotogrāfijas, video, 
ilustrācijas, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi, pakalpojumu zīmes, 
logotipi, saukļi, Lietotāja saturs un cits tajos ietvertais saturs, pieder 
Klientam vai ir licencēti Klientam, un tos aizsargā gan Amerikas 
Savienoto Valstu, gan ārvalstu  tiesību akti. Izņemot šajos Noteikumos 
skaidri norādītos gadījumus, SocialChorus un mūsu licences devēji patur 
visas tiesības uz mūsu Pakalpojumiem. Saskaņā ar šiem noteikumiem, 



tostarp jūsu atbilstību saskaņā ar 3.–5. punktu prasībām, jums tiek 
piešķirta ierobežota, neekskluzīva, nenododama, neapakšlicencējama, 
atsaucama licence, lai instalētu mūsu mobilo lietotni un izmantotu mūsu 
Pakalpojumus saistībā ar jūsu darbu vai saistību ar Klientu. Jebkāda 
mūsu Pakalpojumu izmantošana, kas nav šeit īpaši atļauta, bez mūsu 
iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta un automātiski pārtrauc 
šeit piešķirtās licences darbību. 

7. Preču zīmes 
Visas Pakalpojumos minētās preču zīmes, reģistrētās preču zīmes, 
produktu nosaukumi un uzņēmumu nosaukumi vai logotipi ir to attiecīgo 
īpašnieku īpašums. 

8 Trešās puses saturs 
Mūsu Pakalpojumos var saturēt trešo pušu saturu, tostarp saites uz 
tīmekļa lapām, darba sludinājumus un citu trešo pušu saturu (kopā —
“Trešās puses saturs”). Jūs esat atbildīgs izlemt, vai vēlaties piekļūt vai 
izmantot Trešās puses saturu vai lietojumprogrammas, kas savienotas 
ar Pakalpojumiem. Piekļuve šādam Trešo pušu saturam, tostarp 
informācijai, materiāliem, produktiem un pakalpojumiem, kas pieejami 
trešās puses vietnēs, un to izmantošana ir tikai un vienīgi jūsu paša 
risks. 

9. Atsauksmes 
Jūs varat iesniegt jautājumus, komentārus, ieteikumus, idejas, oriģinālus 
vai radošus materiālus vai citu informāciju par savu darba devēju vai 
Pakalpojumiem (kopā —“Atsauksmes”). Jūs piešķirat mums 
neekskluzīvu, apakšlicencējamu, pastāvīgu un neatsaucamu licenci 
izmantot šādas Atsauksmes jebkādam mērķim, tostarp iekļaut tās mūsu 
Pakalpojumos vai citādi komerciāli izmantot bez piekrišanas vai 
kompensēšanas jums. 

10. Saistību atrunas; Riska uzņemšanās 
Mēs nekontrolējam, neapstiprinām un neuzņemamies atbildību par 
jebkādu Lietotāja saturu vai trešās puses saturu, kas ir pieejams mūsu 
Pakalpojumos vai, uz kuru ir saites mūsu Pakalpojumos. Pilnā mērā, kā 
to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mūsu Pakalpojumi tiek sniegti “tādi, 
kādi tie ir” un “tādi, kādi tie ir pieejami” bez jebkādām tiešām vai 
netiešām veida garantijām, tostarp, bet ne tikai, netiešām garantijām par 



piemērotību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim, nosaukumam 
un pārkāpumu nepieļaušanai. Mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus 
vai garantijas par Pakalpojumu precizitāti, pilnīgumu, pieejamību vai 
uzticamību. Dažās valstīs nav atļauti šajā sadaļā aprakstītie 
ierobežojumi, tāpēc visi vai daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem 
uz jums var neattiekties. 

11. Atbildības ierobežojums 
Ja mēs uzskatām, ka ir noticis Līguma, šo Noteikumu vai jebkuras citas 
mūsu Politikas pārkāpums, ko var vienkārši novērst, Klientam izdzēšot 
noteiktu Lietotāja saturu vai veicot citas darbības, mēs vairumā gadījumu 
lūgsim Klientam rīkoties, nevis iejauksimies. Ja Klients neveic atbilstošas 
darbības vai mēs uzskatām, ka pastāv ticams kaitējuma risks mums, 
Pakalpojumiem, citiem lietotājiem vai trešām personām, mēs varam tieši 
iejaukties un veikt pasākumus, ko mēs uzskatām kā atbilstošu darbību 
(ieskaitot jūsu konta atslēgšanu). NE JŪS, NEMĒS NEKĀDĀ 
GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIMIES ATBILDĪBU PRET OTRU PAR 
ZAUDĒTO PEĻŅU VAI IEŅĒMUMIEM, VAI PAR JEBKĀDIM 
NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI SODĀMIEM 
ZAUDĒJUMIEM, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE RADUŠIES LĪGUMA, 
DELIKTA REZULTĀTĀ VAI SASKAŅĀ AR KĀDU CITU ATBILDĪBAS 
TEORIJU, UN NEATKARĪGI NO TĀ, VAI PUSEI IR VAI NAV PAZIŅOTS 
PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. JA VIEN NEESAT ARĪ 
KLIENTS (UN BEZ MŪSU LĪGUMA TIESĪBU UN TIESISKĀS 
AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU IEROBEŽOJUMA), JUMS NEBŪS 
FINANSIĀLU ATBILDĪBU PRET MUMS PAR ŠO LIETOTĀJA 
NOTEIKUMIEM PĀRKĀPŠANU. MŪSU MAKSIMĀLĀ KOPĒJĀ 
ATBILDĪBA PRET JUMS PAR JEBKURU LIETOTĀJA NOTEIKUMU 
PĀRKĀPUMU KOPĀ IR PIECDESMIT ASV DOLĀRU (50 $). 
IEPRIEKŠMINĒTĀS ATRUNAS NETIKS PIEMĒROTAS TIKTĀL, CIKTĀ 
TO AIZLIEDZ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, UN TĀS NEIEROBEŽO 
PUŠU TIESĪBAS PIEPRASĪT UN SAŅEMT TAISNĪGU ATLĪDZĪBU. 

12. Piemērojamais likums un norises vieta 
Šos Noteikumus un jūsu piekļuvi mūsu Pakalpojumiem un to 
izmantošanu reglamentē, interpretē un piemēro saskaņā ar Kalifornijas 
likumiem, neņemot vērā tiesību normu vai principu (Kalifornijas vai 
jebkuras citas jurisdikcijas) kolīziju, kas izraisītu jebkuras citas 
jurisdikcijas likumu piemērošanu. Jebkādi strīdi starp pusēm tiks 



atrisināti Kalifornijas vai ASV štata vai federālajās tiesās, kas attiecīgi 
atrodas Sanfrancisko apgabalā, Kalifornijā. 

13. Eksporta atbilstība 
Visi vai daļa no mūsu Pakalpojumiem var būt pakļauti ASV eksporta 
kontroles un ekonomisko sankciju likumiem (“Eksporta kontrole”). Jūs 
piekrītat ievērot visas Eksporta kontroles noteikumus , jo tie attiecas uz 
jūsu piekļuvi mūsu Pakalpojumiem un to izmantošanu. Jūs apliecināt un 
garantējat, ka (i) jūs neatrodaties valstī, kas ir pakļauta ASV Valdības 
embargo, vai kuru ASV valdība ir atzinusi kā “teroristu atbalstošu” valsti; 
un (ii) jūs neesat iekļauts nevienā ASV valdības aizliegto vai ierobežoto 
personu saraksts. 

14. Komerciāli priekšmeti 
Ja Pakalpojumus iegādājas jebkura ASV valdības aģentūra, šāda 
aģentūra atzīst, ka (a) Pakalpojumi ir “komerciāla datoru 
programmatūra” vai “komerciāla datoru programmatūras dokumentācija” 
48 C.F.R. §12.212 un 48 C.F.R. §227.7202 izpratnē, ja piemērojams; un 
(b) šādas aģentūras tiesības ir ierobežotas ar tām, kas īpaši piešķirtas 
saskaņā ar šiem Noteikumiem. 

15. Noteikumu izmaiņas 
Mēs laiku pa laikam varam veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Ja mēs 
veiksim izmaiņas, mēs paziņosim par šādām izmaiņām, piemēram, 
vienā vai vairākos no tālāk norādītajiem veidiem, nosūtot e-pasta 
paziņojumu, sniedzot paziņojumu mūsu Pakalpojumos vai publicējot 
grozītos Noteikumus mūsu Pakalpojumos un atjauninot augstāk norādīto 
“Pēdējo reizi atjaunināts” datumu. Ja vien mūsu paziņojumā nav norādīts 
citādi, grozītie noteikumi būs spēkā nekavējoties, un jūsu turpmākā 
piekļuve mūsu Pakalpojumiem un to izmantošana pēc tam, kad mēs 
sniedzām paziņojumu, apstiprinās jūsu piekrišanu izmaiņām. Ja 
nepiekrītat grozītajiem Noteikumiem, jums jāpārtrauc piekļuve mūsu 
Pakalpojumiem un to izmantošana. 

16. Dažādi 
Ja kāds šo Noteikumu nosacījums vai to daļa ir nelikumīga, spēkā 
neesoša vai neizpildāma, šis nosacījums vai nosacījuma daļa tiek 
uzskatīta par atdalāmu no šiem Noteikumiem un neietekmē pārējo 
nosacījumu spēkā esamību un izpildāmību. Šie Noteikumi veido visu 



mūsu savstarpējo vienošanos par jūsu piekļuvi mūsu Pakalpojumiem un 
to izmantošanu. Šo Noteikumu izpilde ir atkarīga mūsu no mūsu 
ieskatiem, un jebkura mūsu nespēja izmantot vai izpildīt jebkuras šo 
Noteikumu tiesības vai nosacījumus netiks uzskatīts par atteikšanos no 
šādām tiesībām vai nosacījuma. Punktu nosaukumi šajos Noteikumos ir 
paredzēti tikai ērtības labad, un tiem nav juridiska vai līgumiska spēka. 
Atsauces uz "ieskaitot" vai "ietver” tiks uzskatīta par tādām, kas nozīmē 
"ieskaitot bez ierobežojumiem". Ja vien šeit nav norādīts citādi, šie 
Noteikumi ir paredzēti tikai pušu labā, un tie nav paredzēti, lai piešķirtu 
trešās puses labuma guvēja tiesības jebkurai citai personai vai 
juridiskajai personai. 

17. Papildu noteikumi iOS lietotājiem 
Tālāk minētie noteikumi ir spēkā, ja piekļūstat mūsu mobilajai lietotnei 
(“Lietotne”) vai to izmantojat Apple Inc. (“Apple”) zīmola mobilajā ierīcē. 

(a) Apliecinājums. Noteikumi tiek noslēgti tikai starp mums, nevis ar 
Apple, un, kā starp mums ar Apple, mēs esam pilnībā atbildīgi par Lietotni 
un tās saturu. 
(b) Licences darbības joma. Saskaņā ar Noteikumiem jums piešķirtā 
Licence attiecībā uz Lietotni  ir ierobežota ar tiesību tālāk nenodot licenci, 
lai izmantotu Lietotni jebkuros Apple zīmola produktos, kas jums pieder 
vai kurus jūs kontrolējat, un kā to atļauj Apple lietošanas noteikumi, kas 
izklāstīti App Store noteikumos, izņemot to, ka šādai Lietotnei var piekļūt, 
to var iegūt un izmantot citi ar pircēju saistīti konti, izmantojot “Ģimenes 
kopīgošanu” vai lielapjoma iegādi. 
(c) Uzturēšana. Apple nav nekādu pienākumu sniegt uzturēšanas un 
atbalsta pakalpojumus saistībā ar Lietotni. 
(d) Garantija. Ciktāl tas nav efektīvi atrunāts saskaņā ar šo Noteikumu 10. 
punktu, mēs esam pilnībā atbildīgi par jebkādām garantijām neatkarīgi no 
tā, vai tās ir tieši vai netieši izriet no likuma. Gadījumā, ja Lietotne neatbilst 
jebkurai piemērojamai garantijai, kas nav efektīvi atrunāta saskaņā ar 
10. punktu, jūs varat informēt Apple, un Apple var atmaksāt Lietotnes 
pirkuma cenu (ja tāda ir); un ka, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, 
Apple neuzņemsies nekādas citas garantijas saistības attiecībā uz 
Lietotni, un jebkādas citas prasības, zaudējumi, saistības, kompensācijas, 
izmaksas vai izdevumi, kas saistīti ar jebkādu garantijas neievērošanu 
būs tikai mūsu atbildība. 
(e) Atbildība. Mēs, nevis Apple, esam atbildīgi par jebkādu jūsu vai 



jebkuras trešās personas prasību izskatīšanu saistībā ar Lietotni vai šīs 
Lietotnes īpašumtiesībām un/vai lietošanu, tostarp, bet ne tikai: 
(i) prasības par atbildību par produktu; (ii) jebkuras prasības, ka Lietotne 
neatbilst nevienai piemērojamai juridiskajai vai normatīvajai prasībai; un 
iii) prasības, kas izriet no patērētāju tiesību aizsardzības vai līdzīgiem 
tiesību aktiem. 
(f) intelektuālā īpašuma prasības. Ja trešā puse iesniegs prasību, ka 
Lietotne vai šīs Lietotnes turēšana un izmantošana pārkāpj jebkuras 
trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, mēs, nevis Apple, būsim 
pilnībā atbildīgi par jebkura šāda intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
izmeklēšanu, aizstāvību, izlīgumu un izpildi. 
(g) Trešo personu labuma guvēji. Apple un tā meitasuzņēmumi ir šo 
noteikumu trešo personu labuma guvēji, un tiem būs tiesības (un tiks 
uzskatīts, ka tie ir pieņēmuši šīs tiesības) īstenot šos Noteikumus pret 
jums kā trešās puses labuma guvējs. 

18. Papildu noteikumi Google un Android lietotājiem 
Ja piekļūstat Pakalpojumiem vai izmantojat tos, izmantojot Google ražotu un/vai pārdotu ierīci, vai 
iegādājāties Lietotni no Google, jums ir jāizmanto Pakalpojumi saskaņā ar jebkādiem papildu 
noteikumiem un nosacījumiem, kas iekļauti Google Play Pakalpojumu sniegšanas noteikumos, kuru 

aktuālā versija ir atrodama vietnē https://play.google.com/intl/en-
US_us/about/play-terms.html, vai jebkādiem citiem noteikumiem un nosacījumus, ko laiku 
pa laikam izsludina un publicē Google. 

 


