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Šī oferte (turpmāk – „Oferte”) nosaka kārtību, kādā uz laiku tiek piešķirtas tiesības, kas nodrošina 

piekļuvi starptautiskajam lietotnes „UDS App” (turpmāk – „Lietotne”) Lietotāju tīklam, kā arī regulē 
Lietotnes moderatora administrācijas (Licencianta - Licences iesniedzēja ) no vienas puses un Klienta 
(Licenciāta - Licences saņēmēja) savstarpējās tiesības, pienākumus un attiecības. 
  

Lietotne – daudzkomponentu programmnodrošinājums „UDS App”, kas aprakstīts Ofertes 
2. punktā.  

Tīmekļvietne – tīmekļa resurss www.uds.app. 
Lietotnes moderatora administrācija („Licenciants) – GLOBAL INTELLECT SERVICE F.Z.C., 

Trade License No 9478, adrese: Ajman Free Zone Authority (UAE). Tas ir uzņēmums, kuram pieder 
ekskluzīvās tiesības, tostarp, bet ne tikai – intelektuālā īpašuma tiesības, uz Lietotni.  

Licencianta aģents jeb Aģents – juridiska persona, kura uz atsevišķa, starp Aģentu un Lietotnes 
moderatora administrāciju noslēgta līguma pamata darbojas Licencianta interesēs un kuru Licenciants  ir 
piesaistījis, lai iekasētu un pārskaitītu Licenciantam Klientu maksājumus.  

Klients jeb Licenciāts  – juridiska persona vai individuālais komersants, kurš iegādājas Licenci 
saskaņā ar tarifu Pro.  

Lietotājs – fiziska persona, kura bez atlīdzības izmanto Lietotni nolūkiem, kas saistīti ar 
piedalīšanos Klientu akcijās un (vai) punktu saņemšanu par ieteikumiem.  

Licence saskaņā ar tarifu Pro („Licence”) – neekskluzīvas Lietotnes izmantošanas tiesības, kas 
nodrošina Klientam piekļuvi starptautiskajam Lietotāju tīklam, ar nosacījumu, ka Klients veic Licenču 
maksājumus. Tā ietver Lietotnes konsoli, Kasiera lietotni un iestādes (uzņēmuma) administratora lietotni.  

Abonēšanas maksa – periodisks maksājums, ko veic Klients par Lietotnes izmantošanu un kas ir 
daļa no Licenču maksājumiem.  

Licenču maksājumi – Licences vērtība un Abonēšanas maksa. 
Licences aktivēšana – Abonēšanas maksas samaksa.  
Kasieris – Klienta darbinieks(-i), kas veic Lietotāju sākotnējo uzskaiti katrā konkrētajā Klienta 

iestādē (uzņēmumā) šādā veidā: noskenējot QR kodu, ievadot unikālo sešciparu kodu Lietotnē, Lietotnes 
tīmekļa versijā vai ar Lietotni integrētajā Lietotāju uzskaites sistēmā.  

Bonusa punkti – Lietotnes Lietotājam aprēķinātie noteikta apmēra procenti bonusa punktu veidā, 
tajā skaitā par pirkumiem, kurus veikuši viņa draugi, kuriem viņš ir sniedzis ieteikumus ar Lietotnes 
starpniecību un kurus viņš ar Lietotnes palīdzību ir reģistrējis savā komandā.  

Atmaksa – atlikta atlaide Lietotnes Lietotājam, kas tiek īstenota, atmaksājot daļu no pirkuma 
vērtības  Lietotnes kontā. 

 
1. Pamatnoteikumi  

1.1. Klientam tiek piešķirta Licence, par kuru viņš maksā Licenču maksājumus tādā apmērā, 
termiņos, kārtībā un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kā norādīts šajā Ofertē.  

1.2. Klients ir informēts un piekrīt, ka Licence viņam tiek piešķirta saskaņā ar tādiem 
nosacījumiem, kādi ir spēkā šīs Ofertes pieņemšanas brīdī. Klientam nav tiesību  uz   Licences 
apakšlicencēšanu.  
  

2. Lietotnes nosaukums un raksturojums 
Programmnodrošinājumu “UDS App” veido šādas daļas:  
2.1. Lietotājiem – fiziskām personām – paredzēta Lietotne, kas tiek nodota viņu rīcībā bez 

atlīdzības un nodrošina šādas iespējas:  
− sekot visiem uzņēmumu – Klientu – piedāvājumiem;  
− saņemt no Klientiem atlaides saskaņā ar šīs Ofertes 5.2. punktu;  

http://www.uds.app/


− saņemt punktus par ieteikumiem;  
− saņemt no Uzņēmumiem PUSH paziņojumus.  

  
2.2. Klientiem paredzētās Lietotnes funkcionālās īpašības:  

Funkcija Pro 
Maksājumu vēstures pārlūkošana  + 
Lietotāju pārlūkošana + 
Detalizētas informācijas par Lietotāju pārlūkošana + 
Kasieru pievienošana  + 
Menedžeru pievienošana  + 
Akciju izveide  3 
Jaunumu izveide  + 
Cenrāža izveide  + 
PUSH paziņojumu nosūtīšana par akcijām  (viens par  7  dienām) 
PUSH paziņojumu nosūtīšana par jaunumiem (viens par 7 dienām) 
Punktu aprēķināšana  + 
Atsauksmju pārlūkošana + 
Apkalpošanas novērtējumu pārlūkošana + 
Informācijas par uzņēmumu pievienošana (nosaukums, apraksts, 
darba laiks, tālruņa numuri)  

+ 

Informācijas par adresēm un filiālēm pievienošana + 
2.3. Kasierim  tiek piešķirta mobilas Lietotnes Pro versija, kas   nodrošina iespēju veikt norēķinus 

ar Lietotājiem.  
2.4. Administratora Lietotne nodrošina iespēju sekot ar Lietotnes UDS App starpniecību   

veiktajām operācijām tiešsaistes režīmā.  
2.5. Lai pārliecinātos par Lietotnes kvalitāti, kā arī par to, ka tai piemīt deklarētās funkcionālās 

īpašības, mēs iesakām noteikti iepazīties ar Lietotnes demo versiju, kas ir pieejama bez maksas. 
Lietotājvārdu (Pieteikumvardu) un paroli, lai piekļūtu demo versijai, iespējams saņemt no attiecīgā partnera 
vai, nosūtot attiecīgu vaicājumu Licenciantamuz e-pasta adresi support@uds.app. Samaksājot par Licenci, 
Klients apliecina, ka Lietotnei piemīt deklarētās funkcionālās īpašības pienācīgā kvalitātē.  
  

3. Licences maksājumi. Norēķinu kārtība  
3.1. Iegādājoties Licenci Pro saskaņā ar tarifu Pro, Klients par pirmo gadu ilgu Lietotnes 

izmantošanu veic licenču  maksājumus 1100 (viens tūkstotis viens simts) USD apmērā, no tiem: 900 
(deviņi simti) USD ir versijas Pro Licences cena saskaņā ar tarifu Pro, bet 200 (divi simti) USD – ikgadējā 
Abonēšanas maksa. 

3.2. Licenču maksājumus par otro un turpmākajiem gadiem veido ikgadējā Abonēšanas maksa 200 
(divi simti) USD apmērā par gadu. Klientam ir tiesības maksāt Abonēšanas maksu pa mēnešiem, un šādā 
gadījumā Abonēšanas maksa par katru mēnesi ir 20 (divdesmit) USD. Saistībā ar Licenču maksājumiem 
par gadu tiek uzskatīts laikposms no Licences aktivēšanas datuma līdz datumam vienu dienu pirms tāda 
paša datuma nākamajā kalendārajā gadā (piemēram, no 2018. gada 25. maija līdz 2019. gada 24. maijam, 
no 2018. gada 01. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim u.tml.). Par mēnesi tiek uzskatīts laikposms no 
Licences aktivēšanas datuma līdz datumam vienu dienu pirms tāda paša datuma nākamajā kalendārajā 
mēnesī (piemēram, no 25. maija līdz 24. jūnijam, no 06. decembra līdz 05. janvārim u.tml.).  

3.3. Iegādājoties Licenci Pro saskaņā ar tarifu Pro, Licences Pro cenu 900 (deviņi simti) USD 
apmērā iespējams samaksāt pa daļām, sadalot Licences Pro cenu deviņos vienādos maksājumos pa 100 
(viens simts) USD, kas Klientam jāmaksā katru mēnesi deviņus mēnešus ilgā laikposmā, skaitot no 
Lietotnes aktivēšanas brīža. Šādā gadījumā katru mēnesi ir jāmaksā Abonēšanas maksa 50 (piecdesmit) 
USD apmērā. Klients jebkurā brīdī var samaksāt Licences Pro vērtību pilnā apmērā. Pēc Licences Pro 
pilnas vērtības samaksas Abonēšanas maksa jāmaksā tādā kārtībā, kādu nosaka šīs Ofertes 3.2. punkts.  

3.4. Šīs Ofertes 3.3. punktā minētā servisa izmantošanas piemērs:  
Klients iegādājas Licenci Pro saskaņā ar tarifu Pro un vēlas samaksāt tās vērtību pa daļām.  
01.09.2018. Klients samaksā saskaņā ar tarifu Pro iegādātās Licences Pro vērtību 150 (viens simts 

piecdesmit) USD apmērā, no kā: 100 (viens simts) USD ir Licences Pro vērtības daļēja samaksa, bet 50 
(piecdesmit) USD – Abonēšanas maksa par 2018. gada septembri,  



01.10.2018. Klients samaksā saskaņā ar tarifu Pro iegādātās Licences Pro vērtību 150 (viens simts 
piecdesmit) USD apmērā, no kā: 100 (viens simts) USD ir Licences Pro vērtības daļēja samaksa, bet 50 
(piecdesmit) USD – Abonēšanas maksa par 2018. gada oktobri.  

01.11.2018. Klients nolemj samaksāt Licences Pro vērtību pilnā apmērā. Tā kā Klients iepriekš jau 
ir samaksājis daļu no Licences Pro vērtības 200 (divi simti) USD apmērā, nesamaksātais Licences Pro 
vērtības atlikums ir 700 (septiņi simti) USD (900 USD – 200 USD = 700 USD). Klients samaksā 700 
(septiņi simti) USD, lai pilnībā dzēstu Licences Pro vērtības atlikušās daļas maksājumu.  

01.12.2018. Klients nolemj samaksāt Abonēšanas maksu par tekošā gada atlikušajiem 10 
mēnešiem 200 (divsimt) USD apmērā (saskaņā ar Ofertes 3.2. punkta nosacījumiem – 20 (divdesmit) USD 
apmērā par katru mēnesi), tādējādi aktivējot Lietotni uz laiku līdz 31.08.2019.  

3.5. Ja Klients pārtrauc Licences darbību apmaksātā termiņa laikā, samaksātie naudas līdzekļi 
netiek atmaksāti, un tas attiecas arī uz maksājumiem, kas veikti saskaņā ar šīs Ofertes 3.3. punktu.  

3.6. Ja Klients nesamaksā Abonēšanas maksu un/vai, neveic Licences cenas maksājumus saskaņā 
ar šajā Ofertē noteikto kārtību, Klienta piekļuve Lietotnei tiek pārtraukta.  

3.7. Ja Klients iegādājas Licenci Pro saskaņā ar tarifu Pro šīs Ofertes 3.2. punktā paredzētajā 
kārtībā, Klientam nav tiesību mainīt Partneri.  

3.8. Klients nav tiesīgs jebkādā veidā atsavināt Licences, tostarp dāvināt, pārdot tālāk, iznomāt, 
nodot apakšnomā vai piešķirt piekļuves tiesības par atlīdzību vai bez atlīdzības.  

3.9. Licences vērtībā  nav iekļauti nodokļi, kas jāmaksā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
Ja saskaņā ar tiesību aktiem, kuri ir spēkā tās valsts teritorijā, kurā atrodas Klients, par Licences iegādi ir 
jāmaksā nodokļi, Licences vērtība jāpalielina par nodokļu summu tā, lai pēc nodokļa ieturēšanas 
Licenciants saņemtu pilnu Licences cenu bez nodokļu atvilkumiem.  

Ja Klients veic šajā Ofertē paredzētos maksājumus tieši Licenciantam, Klients patstāvīgi ietur 
nodokļus no šādā veidā palielinātās Licences vērtības un iemaksā tos tās valsts budžetā, kuras teritorijā 
Klients atrodas. 

3.10. Klients maksā Abonēšanas maksu par gadu aprēķinātas priekšapmaksas veidā, balstoties uz 
rēķiniem, ko izraksta Licenciants vai Licencianta intereses pārstāvošais Aģents.  

3.11. Klients ir tiesīgs norādīt Personīgajā kabinetā savus bankas rekvizītus. Šādā gadījumā 
Abonēšanas maksa par nākamo Lietotnes izmantošanas mēnesi automātiski tiek norakstīta no Klienta 
norādītā konta.  

3.12. Samaksa ir veicama tās valsts valūtā, kuras teritorijā atrodas Klients. Ar USD ir jāsaprot ASV 
dolārs (pēc ekvivalenta 1 USD ir vienāds ar 1 ASV dolāru) atbilstīgi valūtas maiņas kursam, kāds ir spēkā 
rēķina izrakstīšanas dienā.  
  

4. Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības uz Programmām 
4.1. Licence tiek aktivēta pēc tam, kad ir pilnā apmērā veikta samaksa saskaņā ar šo Oferti.  
4.2. Veicot Licences aktivēšanu, Klientam tiek piešķirts lietotājvārds un parole, kas nodrošina 

viņam iespēju piekļūt jebkuram Lietotnes servisam no personālā datora vai mobilās ierīces.  
4.3. Pēc Licences aktivēšanas Klients tiek atspoguļots Lietotnes Lietotāju piekļuves sistēmā un 

iegūst iespēju kontrolēt viņa piešķirto atlaižu un īstenoto akciju parādīšanu un uzskaiti.  
4.4. Viena Licence Klientam tiek piešķirta vienam darbības veidam. Ja Klients veic vairāku veidu 

darbību, katram darbības veidam jāiegādājas atsevišķa Licence.  
Informācija visiem klientiem Indijas Republikā (Foreigners undertaking).  

 
5. Pušu tiesības un pienākumi 

5.1. Klientam ir tiesības:  
5.1.1. izmantot visus Lietotnes servisus saskaņā ar Licencianta oficiālajā tīmekļvietnē 

publicētajiem noteikumiem;  
5.1.2. patstāvīgi noteikt piešķiramo atlaižu procentu vai Bonusa punktu apmēru, sadalījumu pa 

līmeņiem un skaitu;  
5.1.3. izvietot Lietotnes logotipu Klienta biroja atrašanās vietā;  
5.1.4. ne biežāk kā vienu reizi septiņu kalendāro dienu laikā nosūtīt PUSH paziņojumu par akcijām 

visiem Lietotnes Lietotājiem, kas pievienojušies Klienta uzņēmumam;  
5.1.5. ne biežāk kā vienu reizi septiņu kalendāro dienu laikā nosūtīt PUSH paziņojumu, kas 

atspoguļo jaunumus par Klienta uzņēmumu, visiem Lietotnes Lietotājiem, kas pievienojušies Klienta 
uzņēmumam.  

5.2. Klienta pienākumi un Lietotnes izmantošanas kārtība: 
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5.2.1. Lai nodrošinātu Lietotnes pilnvērtīgu un efektīvu darbību, Klients nosaka bāzes atlaidi vai 
Atmaksu absolūti visiem Lietotnes UDS App Lietotājiem. Produktu nosaukumus un sortimentu, uz kuriem 
attiecas atlaide un Atmaksa, Klients nosaka pēc saviem ieskatiem. 

5.2.2. Līdztekus bāzes atlaidei Klients nosaka atlaides apmēru pirmā Lietotāja čekam Lietotnes 
piesaistes sistēmas trijos līmeņos. Arī šo apmēru nosaka Klients pēc saviem ieskatiem, veicot Licences 
aktivēšanu. 

5.2.3. Lietotājs, saņemot rēķinu, uzrāda Klienta darbiniekam QR kodu vai unikālo sešciparu 
digitālo kodu. Savukārt Klienta darbinieks nolasa QR kodu lietotnē „Kasieris” vai ievada unikālo sešciparu 
kodu šajā pašā lietotnē, tās tīmekļa versijā vai ar lietotni UDS App integrētajā uzskaites sistēmā. 

5.2.4. Klientam nav tiesību atteikt Lietotājam čeku validāciju, Lietotnē deklarēto akciju 
nosacījumu piemērošanu vai bonusu piešķiršanu.  

5.2.5. Klients apņemas nemainīt Lietotnē deklarēto akciju un pasākumu nosacījumus biežāk nekā 
vienu reizi desmit kalendāro dienu laikā.  

5.2.6. Klients saprot un piekrīt, ka viņam ir patstāvīgi jārūpējas par Lietotnes darbībai 
nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, tostarp tālruni QR koda skenēšanai un personālo datoru Lietotnes 
instalēšanai, lai varētu ievadīt kodus un piekļūt tīmeklim. 

5.2.7. Klientam ir patstāvīgi jāseko atskaitēm un jākontrolē savi darbinieki.  
5.2.8. Par atteikšanos no Lietotnes izmantošanas Klientam ir nekavējoties jāziņo atbalsta 

dienestam, rakstot uz e-pasta adresi support@uds.app. 
5.2.9. Klients piekrīt neveikt nekādas darbības un nepublicēt nekādus datus un citā veidā neizplatīt 

informāciju, kas ietver turpmāk uzskaitītos materiālus vai saites uz tiem: materiālus, kas tiešā vai netiešā 
veidā ietver jebkuras personas autortiesību un/vai ar tām saistīto tiesību pārkāpumu sveša intelektuālā 
īpašuma aizskāruma dēļ; erotiska, seksuāla vai pornogrāfiska rakstura materiālus; materiālus, kas veicina 
nacionālā, rasu vai reliģiskā naida kurināšanu, propagandē vai mudina uz vardarbību, ekstrēmismu, 
terorismu, genocīdu, suicīdu un citām darbībām, kas apdraud dzīvību un/vai veselību; materiālus, kas 
aizskar jebkuras sociālās grupas, privātpersonas vai uzņēmumus; skandaloza un izaicinoša rakstura 
materiālus, kā arī materiālus, kas ir pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles un tikumības normām; citus 
materiālus, kuru publicēšana ir aizliegta vai ir pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību normām; turklāt Klients apņemas neveikt nekādas darbības, kas izraisa vai var izraisīt Lietotnes un 
tās servisu normālas darbības traucējumus.  

5.2.10. Lietotnes materiālu izmantošana bez tiesību īpašnieku piekrišanas nav pieļaujama.  
5.2.11. Klientam nav tiesību Licenci nodot, pārdot, dāvināt, izsniegt apakšlicences, piešķirt tās 

izmantošanas tiesības vai citā veidā atsavināt to citai personai. Licence ir paredzēta tikai un vienīgi tam, lai 
Klients  varētu steidzami izmantot Lietotni.  

5.2.12. Par šīs Ofertes 5.2.11. punkta vai citu tās nosacījumu pārkāpumu Klients maksā Aģentam 
kompensāciju naudā, kas atbilst šīs Ofertes 3.1. punktā norādītās Licences Pro vērtības divkāršam 
apmēram.  

5.2.13. Klientam ir aizliegts ar Lietotnes palīdzību veicināt vai publicēt jebkādus materiālus, kas 
saistīti ar šādiem darbības veidiem: biznesa treniņiem, biznesa virzīšanas semināriem; seksuāla rakstura 
darbību (tajā skaitā intīmpreču veikaliem; intīma rakstura treniņiem, kursiem vai semināriem; jebkādas 
formas prostitūciju un pornogrāfiju; masāžas saloniem ar intīmpakalpojumu elementiem, kas piesegti ar 
relaksācijas formu; striptīzu u.tml.); darbību, kurai piemīt reliģiska ievirze (baznīcām; mošejām; 
sinagogām; jebkādām reliģiskām izglītības iestādēm; sektām u.tml.); apbedīšanas un rituāla rakstura 
darbību (kapa pieminekļu, zārku, vainagu izgatavošanu; kremāciju u.tml.); darbību, kas vērsta tikai un 
vienīgi uz alkohola un tabakas izstrādājumu realizāciju; darbību, kas saistīta ar celtniecības tehnikas 
realizāciju; apdrošināšanas brokeru un aģentu darbību; lombardu darbību; darbību, kas saistīta ar naudas 
aizdevumu piešķiršanu un saņemšanu; darbību, kas saistīta ar investīcijām; darbību, kas saistīta ar 
ezotēriku (magu, hiromantu, astrologu, ekstrasensu, zīlnieču, tautas dziednieku u.tml. pakalpojumiem); 
darbību, kas saistīta ar savrupnamu / ēku / dzīvokļu izīrēšanu un iznomāšanu; darbību, kas saistīta ar 
produkta UDS un tā analogu pārdošanu un virzīšanu, negatīvas informācijas izplatīšanu par Lietotni; 
darbību, kas saistīta ar tīkla marketingu; pakalpojumiem, ko sniedz fiziskas personas bez juridiskas 
personas reģistrācijas (fotogrāfi, vizāžisti, stilisti u.c.); jebkādu darbību, kas ietver tiesību normu 
pārkāpumus. Turklāt Licenciants ir tiesīgs atteikties piešķirt Licenci tīkla marketinga uzņēmuma 
neatkarīgajiem partneriem un uzņēmumiem, kuri strādā pēc daudzlīmeņu marketinga principiem, kā arī 
citos gadījumos, kad fiziska persona / neatkarīgais partneris nepastarpināti nepārstāv pašu uzņēmumu, bet 
nodarbojas ar preču vai pakalpojumu realizāciju un piešķir atlaides un bonusus uzņēmuma vārdā, 
nebūdams tā tiešais pārstāvis.  



5.2.14. Reģistrējot uzņēmumu, kas veic savu darbību ar internetveikala starpniecību, Klients 
apņemas veikt integrāciju ar sistēmu UDS. Turklāt Klients saprot un piekrīt, ka par internetveikalu tiek 
uzskatīta tīmekļvietne, kurā tiek veikta preču tirdzniecība ar interneta starpniecību. Tā ļauj lietotājiem, 
izmantojot savu pārlūkprogrammu vai mobilo lietotni, tiešsaistes režīmā veikt pasūtījumu, izvēlēties 
samaksas un pasūtīto preču piegādes veidu un samaksāt par pasūtījumu. Tā ietvaros preču tirdzniecība tiek 
veikta tālpārdošanas formā.  

5.2.15. Klients nedrīkst maldināt Lietotnes UDS App Lietotājus ar viltus akcijām un atlaidēm, kā 
arī, norādot faktiski neeksistējošas Klienta uzņēmuma filiāles.  

5.3. Licencianta tiesības  
5.3.1. Licenciantamir tiesības nosūtīt Klientam paziņojumus, kas satur informāciju par Lietotnes 

attīstību, jauniem piedāvājumiem, kā arī reklāmu.  
5.3.2. Licenciantam ir tiesības veikt profilakses darbus, kuru dēļ uz laiku tiek apturēta Lietotnes 

darbība, gan iepriekš brīdinot, gan nebrīdinot Klientus.  
 Puses saprot un piekrīt, ka Lietotnes pilnvērtīgas funkcionēšanas nodrošināšanai Licenciants 
automātiski izsūtīs tās atjauninājumus, ko Klientam ir pienākums savlaicīgi instalēt.  

5.3.3. Licenciants patur tiesības pēc saviem ieskatiem izmainīt (pielāgot) vai izdzēst jebkādu 
Klienta publicētu informāciju vai bloķēt Klienta piekļuvi Lietotnei, ja Klients ir pārkāpis šīs Ofertes 5.2.9. 
un 5.2.13. punkta nosacījumus, spēkā esošos tiesību aktus vai starptautiskās tiesību normas, kā arī citos 
gadījumos.  

5.3.4. Ja Klients atkārtoti atsakās veikt lietotnes UDS App čeku validāciju, Lietotnē deklarēto 
akciju nosacījumu piemērošanu vai bonusu piešķiršanu, Licenciants patur tiesības vienpusējā kārtībā dzēst 
Klientu no kopējā saraksta, pārtraukt Licences darbību un slēgt Klienta kontu lietotnē UDS App. Šādā 
gadījumā naudas līdzekļi, kas samaksāti par Licences izmantošanu, netiek atmaksāti.  

5.3.5. Licenciantam ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu gadījumā, ja nav saņemta 
Abonēšanas maksa.  

5.3.6. Licenciantam ir tiesības atteikties iekļaut Lietotāju kopējā sarakstā, atsaucoties uz morāles 
normām, kā arī vispārīgajiem noteikumiem, kas regulē Lietotāja nosaukuma, apraksta un fotogrāfiju 
publicēšanu.  

5.4. Licenciantam ir tiesības atteikt Licences piešķiršanu gadījumā, ja, viņš uzskata, ka Klients 
neatbilst Lietotnes formātam. Lai izvairītos no konfliktsituācijām, Klientam tiek ieteikts pirms Licences 
aktivēšanas noskaidrot Licences saņemšanas iespējas, nosūtot uz e-pasta adresi moderator@uds.app 
pieprasījumu ar Klienta uzņēmuma aprakstu. Ja Licenciants atsakās piešķirt Licenci, Klienta samaksātie 
naudas līdzekļi Klientam tiek atmaksāti (izņemot gadījumus, kad atteikums attiecas uz klientu ar partnera 
kontu un uz partneri).  

5.5. Licenciantam ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt Licences maksājumu apmēru, taču ne biežāk 
kā vienu reizi gadā, turklāt, iepriekš brīdinot Klientu vismaz 30 kalendārās dienas pirms izmaiņu stāšanās 
spēkā.  

5.6. Licencianta pienākumi ietver Lietotnes pienācīgas darbības un nepieciešamības gadījumā – 
Lietotnes tehniskā atbalsta – nodrošināšanu.  
  

6. Citi nosacījumi  
6.1. Licenciantam nav piekļuves Klienta grāmatvedības datiem un citiem dokumentiem, un viņš 

neuzrauga Klienta statistiku.  
6.2. Gadījumā, ja tiesa atzīst kādu no Ofertes nosacījumiem par spēkā neesošu vai obligāti 

nepildāmu, tas neietekmē pārējo Ofertes nosacījumu spēkā esamību.  
6.3. Licencianta bezdarbība gadījumā, ja kāds no Klientiem pārkāpj šīs Ofertes nosacījumus, 

neatņem Aģentam tiesības vēlāk veikt atbilstīgas darbības, lai aizstāvētu savas intereses, kā arī aizsargātu 
autortiesības un ekskluzīvās tiesības, personīgās nemateriālās īpašumtiesības un citas tiesības uz Lietotni 
un tās materiāliem.  

6.4. Klients saprot un piekrīt, ka Licencianta atbildība attiecībā pret Lietotājiem aprobežojas ar 
informācijas par darījuma priekšmetu un nosacījumiem publicēšanu Tīmekļvietnē Klienta vārdā.  

6.5. Ja Klients atkārtoti nepilda šajā Ofertē noteiktās saistības, Licenciantam ir tiesības bloķēt 
Klienta piekļuvi kontam un pārtraukt Licences darbību.  

6.6. Līdztekus šai Ofertei attiecībām starp Klientu un Licenciantu ir piemērojami visi īpašie 
dokumenti, kas regulē atsevišķu lietotnes UDS App pakalpojumu sniegšanu un servisu nodrošināšanu un 
izvietošanu atklātai piekļuvei Tīmekļvietnē.  



6.7. Piekrītot šīs Ofertes nosacījumiem, Klients apstiprina, ka piekrīt tam, ka viņa personas dati 
tiek iegūti, apstrādāti un glabāti atbilstīgi konfidencialitātes politikai. Klienta personas datu ieguve, 
apstrāde, glabāšana un izpaušana notiek saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu normām un ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu Klientam iespēju izmantot esošos un jaunos lietotnes UDS App pakalpojumus un servisus.  

Klients saprot un piekrīt, ka virknē gadījumu, tostarp tad, ja lietotāju personas dati tiek glabāti 
Klienta datu nesējos, viņš uzņemas pilnu beznosacījumu atbildību par šo datu saglabātību un nenonākšanu 
trešo personu rīcībā. Lietotāja personas dati tiek glabāti tikai un vienīgi, kamēr viņš izmanto lietotnes 
UDS App servisus, taču ne ilgāk kā astoņpadsmit mēnešus, skaitot no brīža, kad Lietotājs ir pēdējo reizi 
izmantojis mobilās lietotnes UDS App servisus.  

Turklāt Klients apņemas patstāvīgi nodrošināt, lai tiktu ievēroti dažādu jurisdikciju tiesību akti, kas 
attiecas uz Lietotāju personas datu, kurus viņš ieguvis uz no šīs Ofertes izrietošo tiesisko attiecību pamata, 
vākšanu, apstrādi, glabāšanu un izpaušanu, tostarp prasības, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula – VDAR). 
 

7. Nepārvaramas varas apstākļi 
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par no šīs Ofertes izrietošo saistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi, ja pienācīgu izpildi neiespējamu, ir padarījuši nepārvaramas varas apstākļu ietekme, 
proti, nepārvarami ārkārtas apstākļi, kas attiecīgajā situācijā nebija novēršami, piemēram, dabas 
katastrofas, ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces, karadarbība vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana, streiki, 
pilsoniskie nemieri, tiesību īpašniekiem saistošu normatīvo aktu pieņemšana vai tiesību aktu grozījumi, kas 
rada šķēršļus no šīs Ofertes izrietošo saistību izpildei un nav atkarīgi no pušu gribas.  

7.2. Pusei, kura ir pakļauta nepārvaramas varas apstākļu ietekmei, ir pienākums apliecināt šādu 
apstākļu esamību ar ticamiem dokumentiem.  
  

8. Darbības ilgums un pārtraukšanas kārtība  
8.1. Piekrišana Ofertei nozīmē, ka starp Klientu un Licenciantu  tiek noslēgts Licences līgums, 

kura darbības ilgums ir 1 (viens) kalendārais gads, skaitot no Licences aktivēšanas brīža. Ja pusēm nav 
savstarpēju pretenziju, Licences līgums tiek pagarināts tikmēr, kamēr Klients maksā par Licenci saskaņā ar 
šīs Ofertes 3. sadaļas nosacījumiem. 
  

9. Strīdu izšķiršanas kārtība  
9.1. Licences devējam adresēti fizisku un juridisku personu paziņojumi, ierosinājumi un pretenzijas 

saistībā ar šo Oferti un jebkādiem jautājumiem, kas attiecas uz Licences darbību, trešo personu tiesību un 
interešu pārkāpumiem Lietotnes izmantošanas ietvaros, jāsūta uz e-pasta adresi support@uds.app.  

9.2. Puses ir informētas un piekrīt, ka visu varbūtējo strīdu un domstarpību izskatīšana notiek 
atbildētāja atrašanās vietā.  
  

10. Piekrišanas kārtība  
10.1. Par beznosacījumu piekrišanu Ofertes nosacījumiem (Piekrišanu) tiek uzskatīta Klienta 

veikta Licences aktivēšana.  
10.2. Šī Oferte ir adresēta juridiskām personām vai pilsoņiem, kas ir reģistrēti kā individuālie 

komersanti, un neattiecas uz fiziskām personām, tostarp tādām fiziskām personām, kuras veic 
uzņēmējdarbību bez noteiktajā kārtībā veiktas reģistrācijas. 
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