BONUS specialaus pasiūlymo MINI nemokamo
išbandymo sąlygos
Galioja nuo 2021.02.25

1. Lengvas užsakymo procesas
1.1. Užsisakyti nemokamai išbandyti BONUS specialų pasiūlymą MINI galite telefonu + 370 (5) 210 7722, el. paštu
info@logosdata.lt, arba tinklalapyje http://labbis.lt/smulkiam-ir-vidutiniam-verslui/bonus-mini/
1.2. Jūsų prašysime pateikti duomenis, reikalingus nemokamai išbandyti BONUS specialų pasiūlymą MINI (toliau tekste
Jus vadinsime ir Užsakovu): vardą, pavardę, įmonės pavadinimą (nebūtina), užsakovo el. pašto adresą, kuriuo bus išsiųsti
prisijungimo prie BONUS duomenys.
2. Paslaugos teikimo laikotarpis
2.1. Galimybė nemokamai išbandyti BONUS specialų pasiūlymą MINI suteikiama 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.
3. BONUS specialaus pasiūlymo MINI vieno mėnesio naudojimosi sąlygos
3.1. Nemokamai išbandomas BONUS specialus pasiūlymas MINI yra apribotas tokiais parametrais: (a)1 (vienas) BONUS
sistemos naudotojas, 5 (penki) darbuotojai, vienas juridinis vienetas (įmonė); (b) Produktas pritaikytas ūkio subjektams,
kurių veikla grindžiama Darbo Kodekso nuostatomis (su darbuotojais sudaromos darbo sutartys).
3.2. Po nemokamo išbandymo etapo ar jo metu, pasirašius sutartį dėl tolesnio BONUS sistemos naudojimo, Jūs galėsite
toliau naudotis tuo pačiu prisijungimu ir sistemoje suvesti duomenys nebus ištrinami.
4. Užtikrinamas saugumas. Duomenų tvarkymas.
4.1. Paslaugos užsakymo metu pateikti duomenys bei duomenys suvesti į BONUS saugomi ir tvarkomi tik paslaugos
naudojimosi laikotarpiu ir tik paslaugos naudojimosi tikslais, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Jums nutraukus
naudojimąsi paslauga ar pasibaigus BONUS specialaus pasiūlymo MINI išbandymo laikotarpiui: (a) duomenis
laikysime dar 30 dienų; (b) duomenis atiduosime per 30 d. po prašymo pateikimo.
5. Atsakomybė
5.1. UAB “Logos data” neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su nemokamu BONUS
naudojimu.
5.2. UAB “Logos data” neįsipareigoja perkelti/sukelti jokių Jūsų istorinių duomenų (darbuotojų duomenys; priskaitymai,
atskaitymai ir išmokėjimai; kasmetinių atostogų likučiai ir pan.) į BONUS sistemą.
6. Prisijungimo duomenų suteikimas
6.1. Užsisakius išbandyti BONUS specialų pasiūlymą MINI, Jūsų nurodytu el. paštu bus pateikta nuoroda prisijunti prie
BONUS ir prisijungimo duomenys. Jei prisijungimo duomenų negausite per 2 (dvi) darbo dienas, prašome informuoti:
telefonu + 370 (5) 210 7722 arba el. paštu info@logosdata.lt.
6.2. Prisijungimo duomenys yra suteikiami Jums asmeniškai kaip fiziniam asmeniui. Prašome pakeisti Jums suteiktą
prisijungimo slaptažodį pirmą kartą prisijungus bei saugoti ir tretiesiems asmenims neatskleisti prisijungimo duomenų,
bei nedelsiant pranešti apie būtinybę pakeisti suteiktus prisijungimo duomenis ir / ar blokuoti prieigą prie BONUS.
7. Paprastas paslaugos atsisakymas ir nutraukimas
7.1. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti naudotis BONUS specialiu pasiūlymu MINI išsiųsdami laišką el. paštu
info@logosdata.lt arba tiesiog nustoti ja naudotis. Praėjus 1 (vienam) mėnesiui nuo naudojimosi pradžios, paslaugos
teikimas bus automatiškai nutrauktas. Norint toliau naudotis BONUS specialiu pasiūlymu MINI, prašome kreiptis dėl
sutarties pasirašymo telefonu + 370 (5) 210 7722, el. paštu info@logosdata.lt, arba užpildant formą tinklalapyje
http://labbis.lt/smulkiam-ir-vidutiniam-verslui/bonus-mini/
7.2. UAB „Logos data“ turi teisę bet kada nutraukti paslaugos teikimą Jums, jei kiltų įtarimų, kad BONUS specialus
pasiūlymas MINI naudojamas ne pagal jo paskirtį, yra kokiu nors būdu pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės ar
dėl kitų svarbių priežasčių.
8. Intelektinės nuosavybės teisės
8.1. Jokios BONUS sistemos intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos Užsakovui, Jums suteikiama tik teisė
išbandyti BONUS specialų pasiūlymą MINI pagal jo paskirtį nemokamai 1 (vieną) mėnesį.

9. Tiesioginė rinkodara
9.1. Jei nemokamo BONUS specialaus pasiūlymo MINI išbandymo metu nepareiškėte prieštaravimo dėl tiesioginės
rinkodaros pranešimų, Jūsų pateiktas el. pašto adresas ar telefono numeris gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros
tikslais teikiant paslaugas. Remdamiesi šiuo Jūsų sutikimu dėl tiesioginės rinkodaros, iki išbandymo laikotarpio pabaigos
likus kelioms dienoms, pateiksime Jums siūlymą pratęsti naudojimąsi BONUS specialiu pasiūlymu MINI pasirašant
sutartį dėl mokamų paslaugų teikimo.
9.2. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą išsiųsdami mums laišką el. paštu info@logosdata.lt.

