UAB “Baidarių agentūra” rezervavimoo sistemos baidariuagentura.lt naudojimosi taisyklės
Bendrosios nuostatos
Šios sutarties (toliau - Sutartis) šalimis yra UAB “Baidarių agentūra” kaip elektroninės
rezervavimo sistemos baidariuagentura.lt administratorius (toliau – Tarpininkas) iš vienos pusės
ir fizinis arba juridinis asmuo, nuomuojantis baidares ar kitas vandens transporto priemones
elektroninėje rezervavimo sistemoje baidariuagentura.lt (toliau – Pirkėjas).
Sutarties įsigaliojimas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Tarpininko laikoma sudaryta nuo to momento, kai elektroninėje
rezervavimo sistemoje baidariuagentura.lt Pirkėjas, suformavęs užsakymą, sutinka su
naudojimosi sąlygomis ir apmoka užsakymą.
Pirkėjo teisės
Pirkėjas turi teisę reikalauti savalaikio ir tinkamo užsakytų baidarių ir kitų vandens transporto
priemonių nuomos paslaugų, išskyrus atvejus numatytus šioje sutartyje.
Pirkėjas įsipareigoja
Formuodamas užsakymą nurodyti teisingus duomenis, už kurių tikslumą yra atsakingas pats
Pirkėjas. Pirkėjas, naudodamasis baidariuagentura.lt rezervacinės sistemos paslaugomis, sutinka
su Sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
Tarpininko teisės
Tarpininkas turi teisę atsisakyti nuomuoti baidares ar kitas vandens transporto priemones, jei
užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne
visi reikalaujami duomenys, o taip pat atsižvelgdamas į pastabas, pateiktas prie maršrutų
aprašymų, kurių Pirkėjas nesilaikė.
Tarpininkas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka
Pirkėjo nuomuojamų baidarių ar kitų vandens transporto priemonių kaina pateikiama
elektroninėje rezervavimo sistemoje baidariuagentura.lt formuojant užsakymą. Nuomos ir kitų
paslaugų kainos yra pateikiamos atskirai. Prie maršrutų aprašymų yra pateikiama, kas į baidarių
ar kitų vandens transporto priemonių nuomos kainą įeina ir kas neįeina. Kainos nurodytos su
PVM.
Šalių atsakomybė
Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą. Tarpininkas
neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą, jei apmokėjimo metu ar vėliau buvo

pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys ar neatsižvelgta į
kitas sąlygas pateiktas prie maršrutų aprašymų. Tokiu atveju atsakomybę už pateiktų duomenų
išsamumą bei tikslumą ir atitinkamų sąlygų nesilaikymą atsako Pirkėjas.
Už sugadintą inventorių atsako Pirkėjas ir padarytus nuostolius apmoka inventoriaus nuomos
paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims.
Duomenų tvarkymo taisyklės
Atliekant užsakymą Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu užsakymo ir
apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi
reikalaujami duomenys ar nesusipažinta su maršruto aprašyme pateikta informacija,
Tarpininkas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą. Neapribojant to, kas
išdėstyta, bet kuris lankytojas arba Pirkėjas besąlygiškai sutinka, kad Tarpininkas gali tvarkyti
jo(s) asmens duomenis laikydamasis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo nuostatų. Pagal šias sąlygas Tarpininkas gali tvarkyti tiktai lankytojo arba Pirkėjo
asmens duomenis, kuriuos ji(s) pateikė rezervuodamas baidares ar kitas vandens transporto
priemones Tarpininko elektroninėje rezervavimo sistemoje. Šių sąlygų kontekste vienintelis
asmens duomenų tvarkymo tikslas yra Tarpininko elektroninės rezervavimo sistemos adresu
baidariuagentura.lt administravimas, įskaitant informavimą apie Tarpininko vykdomas akcijas.
Tarpininkas pirmiau paminėtais tikslais turės teisę perduoti asmens duomenis paslaugų
teikėjams, pasirašiusiems bendradarbiavimo sutartis su Tarpininku, kuriems priklauso
nuomuojamas inventorius, kitoms įmonėms arba perduoti asmens duomenis Tarpininko
rezervavimo sistemos verslą įsigijusiai trečiajai šaliai, tiek įsikūrusiems Europos Sąjungoje, tiek
už jos ribų. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti
ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis kreipdamasis į Tarpininką.
Visus Tarpininko kontaktinius duomenis galima rasti adresu www.baidariuagentura.lt.
Konfidencialumas
Tarpininkas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus
inventoriaus nuomos paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina ir kas yra
būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį baidarių ir kitų vandens transporto priemonių
nuomos paslaugą) Pirkėjo užsakymo anketoje pateikiamų duomenų.
Sutartyje numatyti įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas
Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
Baigiamosios nuostatos
Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu
paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai
pateikiami užsakymo anketoje.

