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1. VET2B Platformos informacija
1.

VET2B Platforma sudaro sąlygas profesinio mokymo teikėjoms (toliau - VET įstaigoms),

skelbti VET2B Platformoje savo mokinių teikiamas paslaugas/kuriamus produktus praktinių
užsiėmimų metu. VET2B Platformos tikslas – sudaryti sąlygas VET įstaigoms viešai ir tikslingai dalintis
informacija apie savo vykdomas veiklas, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, siekiant, kad
profesinio mokymo programos atitiktų realių rinkos poreikius.
2.

VET įstaigų skelbimai pateikiami tinklalapyje www.vet2b.eu.

2. Pirminės nuostatos
VET2B Platformą, kuri yra prieinama adresu www.vet2b.eu, administruoja Partnerių konsorciumas:
Biedriba Belems Macibu Centrai – Belem Mokymo Centras (Latvija), Viešoji įstaiga Panevėžio darbo
rinkos mokymo centras (Lietuva), ENGIM Piemonte (Italija), Bluebook SRL (Italija), TecMinho
(Portugalija) ir INNEO-Studio Twórczego Rozwoju (Lenkija). Platforma yra administruojama
atsižvelgiant į profesinio mokymo įstaigų, vartotojų poreikius, suteikiant jiems galimybę skelbtis,
naršyti ir bendrauti VET2B Platformoje.
●

Prisijungti prie VET2B Internetinės Platformos funkcijų galima naudojant interneto

prieiga aprūpintą įrenginį.
●

Privaloma turėti galiojantį el. pašto adresą.

3. Sąvokos ir terminai
Naudojimo sąlygose vartojamų terminų reikšmės:
1.
●

Operatorius – Partnerių konsorciumas:
Biedriba Dobeles Macibu Centrs – Dobele mokymo centras (Latvija); Reg.Nr.

40008119914, Brīvības gatvė 7, Dobele, Latvija, LV-3701
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●

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lietuva); Reg. Nr. 147178142,

PVM Nr. LT471781411, J. Basanavičiaus gatvė 23A, Panevėžys, Lietuva, LT-36205.
●

ENGIM Piemonte (Italija), Corso Palestro 14, 10122 Torino, Bluebook srl (Italija), Via

san Francesco 51, 10040 Rivarossa (TO).
●

TecMinho – Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento (Portugalija),

Número de Identificação de Pessoa Colectiva 502585757, com sede em Campus de Azurém da
Universidade do Minho, 4800-058 Guimarães.
●

INNEO – Studio twórczego rozwoju (Lenkija), Strzelnicza 23/11, 35-103, Rzeszów.

Rzeszów apygardos teismas, 12-asis nacionalinio teismo registro ekonominis skyrius pagal KRS
numerį: 0000436038, NIP: 8133675959, į kurį galite kreiptis contact@vet2b.eu adresu;

2. VET2B Platforma – operatoriaus teikiama internetinė paslauga anglų, portugalų, lietuvių,
latvių, italų ir lenkų kalbomis, leidžianti naršyti ir peržiūrėti skelbimus, esančius adresu
www.VET2B.eu;
3. Skelbimas – tai informacija apie mokymo įstaigos mokinių kuriamus produktus ir paslaugas,
kurios gali būti naudingos kitoms organizacijoms. Kiekviena paslauga/produktas skelbiama VET2B
Platformoje atskirai;
4. Paslauga – paslauga/produktas, kurias VET įstaiga teikia atsakydama į kitų organizacijų
užklausas per VET2B Platformą. VET įstaigų mokinių teikiamos paslaugos ir kuriami produktai yra
neatskiriami nuo profesinio mokymo programų turinio.
5. Elektroninės paslaugos – paslaugos, kurias Operatorius teikia elektroniniu būdu Vartotojui
platformoje:
●

Galimybė skelbti skelbimus VET2B Platformoje, nemokamai juos peržiūrėti, redaguoti

ar ištrinti;
●

Bendravimas su kitais Vartotojais;

●

El. laiškų siuntimas.

6. Vartotojas – VET įstaigos, skelbiančios informaciją apie VET2B Platformoje mokinių
teikiamas paslaugas/kuriamus produktus praktinio mokymo metu, ir įmonės, kurios prašo jų
paslaugų. VET2B Platformoje organizacijas atstovauja teisiškai veiksnus ir vyresnis nei 18 metų asmuo,
kuris Naudojimosi sąlygose numatytu būdu sukūręs paskyrą arba aktyvavęs skelbimą;
7. VET įstaiga – profesinio mokymo įstaiga;
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8. Paskyra - paskyra priskiriama registruotam VET2B Platformos vartotojui, kuris yra
identifikuojamas pagal el. pašto adresą, leidžiantį Vartotojui prisijungti prie platformos ir skelbti
informaciją apie paslaugas/produktus/veiklas, kurias teikia VET įstaigų mokiniai;
9. Nuostatos – tai šios Naudojimosi sąlygos.

4. Bendrosios naudojimosi sąlygos
1. Skelbimus rengia Vartotojas, kuris savarankiškai kuria skelbimų turinį. Skelbimo turinys
privalo atitikti faktus.
2. Skelbimas turi atspindėti faktinį sandorio, kurio atžvilgiu jis klasifikuotas, tikslą.
3. Vartotojai gali rasti skelbimus pateikdami užklausas tinklalapyje, iš kurio Vartotojams
siunčiami pranešimai į el. paštą, nurodytą prie Skelbimo.
4. Pateikęs skelbimą Paslaugos skiltyje, Vartotojas sutinka, kad Operatoriaus funkcijas vykdantys
partneriai publikuotų visus skelbimo elementus: paslaugos pavadinimą, apibūdinimą, nuotraukas.
Šiuose skelbimuose mokymo įstaigos kontaktinių duomenų pateikti negali, tik nuorodą į www.
VET2B.eu Platformą. Skelbimo platinimas/viešinimas yra nemokamas ir skirtas pritraukti kuo daugiau
potencialių klientų.
5. Operatorius saugo Vartotojo duomenis pagal Naudojimosi sąlygų 1 priede pateiktą Privatumo
Politiką, kuri yra neatskiriama Naudojimosi sąlygų dalis.
6. Norint atsisiųsti arba naudoti bet kokį VET2B Platformos turinį, reikia gauti VET2B Platformos
Operatoriaus sutikimą. Draudžiama pažeisti šias Naudojimosi sąlygas: kaupiant ir apdorojant
duomenis bei kitą informaciją, esančią www.VET2B.eu, ir ja dalintis su trečiosiomis šalimis tiek
platformoje, tiek už jos ribų. Taip pat draudžiama naudotis VET2B Platforma (įskaitant jos
skiriamuosius grafikos elementus) be Operatoriaus VET2B.eu sutikimo.

5. Jūsų Teisės ir Įsipareigojimai
1. Norint patalpinti VET įstaigų skelbimus, privalu laikytis Naudojimosi sąlygų. Vartotojas privalo
sukurti paskyrą, užpildydamas atitinkamą formą.
2. Surinkti duomenys tvarkomi remiantis VET2B Platformos Privatumo Politikos principais.
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3. Kai užpildoma minėta forma, sukuriamas slaptažodis ir nurodomas el. pašto adresas.
Operatorius nurodytu Vartotojo el. pašto adresu išsiunčia pranešimą apie skelbimo aktyvavimą, t. y.
aktyvavimo nuorodą.
4. Paskyros sukūrimas kartu su skelbimo aktyvavimu suteikia Vartotojui visišką prieigą prie
skelbimų per „back office“, t.y. vietą portale, pasiekiamą VET įstaigoms, norinčioms atlikti keitimus ir
palaikyti ryšius su kitais Vartotojais.
5. Paskyros sukūrimas ir/arba pirmojo skelbimo įkėlimas įrodo faktą, kad sudaroma sutartis tarp
Vartotojo ir Operatoriaus, leidžianti teikti Elektronines paslaugas pagal Naudojimosi sąlygas.
6. Sukurti paskyrą juridinių asmenų ir organizacinių padalinių vardu bei atlikti tolesnius su
Paslauga susijusius veiksmus gali tik asmuo, kuriam yra suteiktas įgaliojimas veikti minėtų subjektų
vardu.
7. VET2B Platformoje VET įstaiga gali turėti ir naudoti tik vieną paskyrą.
8.

Paskyros sukūrimui, skelbimui ir užklausų siuntimui VET2B Platforma neleidžia naudoti

laikinų el. pašto adresų.
9.

Elektronines paslaugas Operatorius teikia nuolat, tačiau Vartotojas bet kuriuo metu gali

ištrinti paskyrą ir tuo pat metu nutraukti sutartį su Operatoriumi. Tam reikia prisijungti prie paskyros,
pažymėti reikiamą parinktį ir išsiųsti savo prašymą šiuo el. paštu: contact@vet2b.eu.

6. Operatoriaus įsipareigojimai
1. Siekdamas užtikrinti tvarkomų asmens duomenų apsaugą, Operatorius įsipareigoja taikyti

reikiamas technines ir organizacines priemones, parinktas pagal rizikos laipsnį ir saugomų duomenų
kategorijas.
2. Operatorius įsipareigoja apsaugoti asmens duomenis nuo galimų nuostolių, žalos,

pasiekiamumo neteisėtiems asmenims, pašalinimo per neteisėtą asmenį, neteisėto apdorojimo,
keitimo ar sunaikinimo.

7. Registracija ir prisijungimas
1.

Norėdami užsiregistruoti VET2B Internetinėje Platformoje (paskyros registracija), Jūs

turite užpildyti registracijos formą pateikdami savo vardą, VET įstaigos duomenis - el. pašto adresą,
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kontaktinį numerį ir slaptažodį. Sutikite su VET2B Internetinės Platformos Naudojimosi sąlygomis:
Registracija Interneto Paslaugoms VET2B Internetinėje Platformoje yra nemokama.
2.

Kiekvienas prisijungimas atliekamas naudojant registracijos formoje pateiktus

duomenis (prisijungimo vardą ir slaptažodį).
3.

Norėdami ištrinti Vartotojo paskyrą iš VET2B svetainės, Jūs turite nusiųsti el. laišką su

prašymu pašalinti savo paskyrą. Prašymą turite siųsti iš el. pašto, kuriuo registravotės VET2B
Platformoje, į VET įstaigos, registruotos Jūsų šalyje, el. paštą (žr. kontaktus 11 skyriuje). Ištrinti paskyrą
taip pat galima pasinaudojant paskyros nustatymų funkcija.
4.

Prisijungimas prie VET2B Internetinės Platformos atliekamas įvedant el. pašto adresą

(prisijungimo vardas) ir slaptažodį, pateiktą registruojant VET įstaigos paskyrą prisijungimo formoje.
Duomenys, pateikti paskyros registravimo metu, gali būti redaguojami.
5.

Vartotojas privalo saugoti savo VET2B Platformos paskyros prisijungimo vardą ir

slaptažodį. Atsižvelgiant į galiojančias teisės nuostatas, reglamentuojančias bet kokį Vartotojo
prisijungimo vardo ir slaptažodžio VET2B Platformos paskyroje naudojimą, šis slaptažodis yra
konfidenciali informacija, kuria naudotis gali tik Vartotojas.

8. Autorinės teisės
1.

Bet kuris platformoje paskelbtas turinys (straipsniai, nuotraukos ir vaizdo įrašai) yra

teisinės apsaugos objektas. Šio objekto autorinės teisės priklauso VET2B Platformos Operatoriui
ir/arba autoriui.
2.

Draudžiama kopijuoti ir platinti platformos informaciją. Leidžiama tiesioginė prieiga

prie straipsnių platformoje.
3.

Paskelbę tam tikrą informaciją šioje platformoje, Jūs turite visas teises į šį informaciją,

ypač tekstus, grafikus, filmus, įrašus ar multimedijos medžiagą, kuri buvo naudojama pagal
atitinkamas licencijas ir tinkamai pažymėjus kilmę.
4.

Paskelbę svetainėje tam tikrą informaciją, Jūs prisiimate visą atsakomybę už galimus

autorinių teisių pažeidimus.
5.

Bet kokios informacijos įkėlimas į VET2B Platformą reiškia tai, jog ji tampa viešai

pasiekiama. Išsaugomos visos autorinės teisės į skelbiamą turinį, viskas, kas skelbiama, yra
nemokama. Jūsų skelbimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu, informavus Operatorių.
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6.

Operatorius nėra atsakingas už Vartotojų padarytus autorinių teisių pažeidimus, tačiau

siekia bendradarbiauti, kad pažeidžiantis turinys būtų pašalintas.

9. Atsakomybės taisyklės
1.

Operatorius leidžia Vartotojams talpinti skelbimus, jeigu laikomasi toliau pateiktų

nuostatų.
2.

Operatorius nėra atsakingas už netinkamą sutarties vykdymą ar jos nesilaikymą

talpinant skelbimus.
3.

Operatorius nėra atsakingas už siūlomų paslaugų kokybę ar teisėtumą, Vartotojų

pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą bei pardavėjų ir pirkėjų galimybę įvykdyti sandorį.
4.

Operatorius turi teisę pašalinti Skelbimą, jei šis pažeidžia Naudojimosi sąlygas ar

įstatymų nuostatas. Visų pirma, Skelbimo pašalinimas galimas, jei turinys:
●

Laikomas įžeidžiančiu;

●

Pažeidžia sąžiningos konkurencijos principus;

●

Pažeidžia gerų papročių principus, autorines teises ar kitą intelektinės nuosavybės

teisę;
●

Šmeižia Operatoriaus ar jo partnerių gerą vardą ar reputaciją;

●

Yra klaidinantis.

5. Operatorius neatsako už:
●

Nepakankamą susidomėjimą skelbimo tema;

●

Vartotojų prievolių vykdymą pagal garantijas ir sąlygas, susijusias su sutarties objektu;

●

Force majeure situacijas, susijusias su IRT sistemų ar nepriklausomų operatorių

įrangos veikimu;
●

Vartotojo pateiktus teiginius dėl kitos sandorio šalies.

6. Operatorius turi teisę pašalinti bet kurį paskyros skelbimą ar užblokuoti paskyrą, jei yra
įtariama, kad skelbimo ar paskyros naudojimas gali kelti grėsmę kitų VET2B Platformos Vartotojų
saugumui, ir tuo atveju, kai skelbimas šmeižia Operatoriaus gerą vardą arba kitaip kenkia Operatoriui.
7. Operatorius pasilieka teisę nutraukti ir sustabdyti platformos eksploataciją.
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8. Operatorius gali patikrinti, kaip naudojamasi VET2B Platforma, ir paprašyti Vartotojo
patvirtinti savo tapatybę, jei VET2B Platformoje reikia papildomai patikrinti vartotojo duomenis arba
jei Operatorius turi pagrįstų abejonių dėl paskyros saugumo, ypač dėl to, kad kitas asmuo nesąžiningai
įsigijo paskyrą, Kai grėsmę keliančios aplinkybės pašalinamos, Operatorius panaikina Vartotojui
taikomus apribojimus.

10. Asmens duomenų apsauga
Taisyklių 1 priedas – Privatumo politika.

1.

Jūsų asmens duomenų Operatorius, kaip apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 (toliau - GDPR), yra Partnerių konsorciumas: Biedriba
belems Macibu Center – Training Center for Belem (Latvija), Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos
mokymo centras (Lietuva), ENGIM Piemonte (Italija), Bluebook SRL (Italija), TecMinho (Portugalija) ir
INNEO (Lenkija), kitaip vadinamas Operatoriumi:
●

Biedriba Dobeles Macibu Centras – Dobeles mokymo centras (Latvija); Reg. Nr.

40008119914, Brīvības g. 7, Dobele, Latvija, LV-370
●

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lietuva); Reg. Nr. 147178142 ,

PVM Nr. LT471781411, J. Basanavičiaus gatvė 23A, Panevėžys, Lietuva, LT-36205.
●

ENGIM Piemonte (Italija), Corso Palestro 14, 10122 Torino, Bluebook srl (Italija), Via

san Francesco 51 10040 Rivarossa (TO)
●

TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento (Portugalija),

Número de Identificação de Pessoa Colectiva 502585757, com sede em Campus de Azurém da
Universidade do Minho, 4800-058 Guimarães.
●

INNEO – Studio twórczego rozwoju (Lenkija), Strzelnicza 23/11, 35-103, Rzeszów,

Rzeszów apygardos teismas, 12-asis nacionalinio teismo registro ekonominis skyrius pagal KRS
numerį: 0000436038, NIP: 8133675959.
2.
●

Operatorius apdoroja Jūsų duomenis tam, kad:
Būtų galima sudaryti ir vykdyti sutartį elektroninių paslaugų teikimui "Nuostatose"

nurodytomis sąlygomis;
●

Būtų galima siųsti el. laiškus, įskaitant pranešimus ir informaciją, pavyzdžiui, Politikos

atnaujinimus ar naujienlaiškius;
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●

Būtų galima naudotis kontaktais, kuriuos svetainėje pateikia Operatorius;

●

Operatorius galėtų apsiginti nuo galimų pretenzijų savo teisėtų interesų atžvilgiu;

●

Operatorius galėtų vykdyti statistinę analizę.

3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugos taisykles (įskaitant asmens duomenų
tvarkymo pagrindus) galima rasti svetainės VET2B.eu skiltyje „Privatumo Politika“.
4. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, leidžiantį tvarkyti Jūsų asmens duomenis,
įskaitant Jūsų el. pašto adresą. Atšaukimas gali būti pateiktas bet kokia forma: siunčiant prašymą el.
pašto adresu contact@vet2b.eu arba kreipiantis tiesiogiai į konsorciumo nacionalinį atstovą.
5. Asmens duomenys negali būti atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai šalyje
taikomos teisės normos įpareigoja Operatorių tai padaryti.
6. Duomenų subjekto teisės, nurodytos Privatumo politikoje, gali būti atkurtos pateikus
prašymą šiuo adresu contact@vet2b.eu.

11. Svetainės kontaktai
Susisiekite su Partnerių konsorciumu:
contact@vet2b.eu

12. Baigiamosios nuostatos
1. Operatorius informuos Jus apie taisyklių pakeitimus paskelbdamas informaciją platformoje
VET2B.eu. Pakeitimai įsigalioja nuo Operatoriaus nurodytos dienos, bet ne anksčiau, kaip per
7 dienas nuo informacijos paskelbimo VET2B.eu tinklalapyje. Paslaugos, kurios buvo teikiamos
iki pakeitimų įsigaliojimo, bus toliau teikiamos pagal galiojusias sąlygas, o tolesnis paslaugų
aktyvavimas bus įmanomas naujų sąlygų pagrindu.
2. Naudodamiesi Platforma, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su Naudojimosi sąlygomis.
3. Sutartys tarp šalių sudaromos pagal Europos ir nacionalinius įstatymus, taikomus konsorciumo
Partnerių šalyse.
4. Tuo atveju, jeigu kuri nors Naudojimosi sąlygų dalis būtų nesuderinama su taikytinomis teisės
normomis, vadovaujamasi atitinkamomis Europos ar nacionalinės (Partnerių konsorciumo
šalių) teisės nuostatomis.

VET2B Platformos taisyklės. Erasmus +, Projekto Nr. 2017-1-LV01-KA202-035482

VET2B Platformos taisyklės. Erasmus +, Projekto Nr. 2017-1-LV01-KA202-035482

