Vispārīgi noteikumi
Dalībai REHAU Connect ir spēkā šie noteikumi
I. REHAU Connect mērķis un darbība
(1) REHAU ir izstrādājis REHAU Connect, lai nodrošinātu ātru un tiešu saziņu
starp patērētājiem un logu uzstādītājiem / izgatavotājiem (piegādātājiem), lai
procesu optimizētu un padarītu profesionālāku. Patērētājs iegūst iespēju
saņemt piedāvājumu.
(2) REHAU Connect izstrādā, uztur un pārvalda SIA REHAU ("REHAU").
(3) REHAU Connect piedāvā patērētājiem un citām ieinteresētajām personām
iespēju izvēlēties izstrādājumus būvniecības projektiem ("projekts") ar REHAU
sastāvdaļām un pieprasīt par šiem izstrādājumiem piedāvājumu no
uzstādītājiem / izgatavotājiem (piegādātājiem) kā pieprasījumu
("pieprasījums").
REHAU pēc saviem ieskatiem potenciālajiem izvēlētā pakalpojuma
sniedzējiem ar atlasi pārsūtīs noteiktās prasības, kā arī kontaktu izveidei
nepieciešamos papildu personas datus, piemēram, vārdu, adresi, tālruņa
numuru un e-pasta adresi. Nododot datus noteiktiem pakalpojumu
sniedzējiem, REHAU cita starpā var ieviest iekšējo vērtēšanas sistēmu un
izmantot atlases kritērijus, kuru pamatā ir parametri, kas definēti pēc REHAU
ieskatiem.
(4) Pēc piedāvājuma pieprasījuma saņemšanas REHAU noteiktais šī projekta
veicējs var iesniegt piedāvājumu (“Piedāvājums”).
(5) Pēc piedāvājuma pieņemšanas tiek noslēgta vienošanās starp attiecīgo
pasūtītāju / klientu un Pakalpojumu sniedzēju. Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs
par piedāvājuma piemērotību klientu prasību izpildei. REHAU neatbild par
Pakalpojumu sniedzēja pieļautajām kļūdām.
(6) REHAU plāno turpināt attīstīt REHAU Connect un nākotnē ieviest papildu
funkcijas un / vai atteikties no esošajām funkcijām. REHAU Connect lietošanai
nav tiesību.
II. Piedalīšanās REHAU Connect
(1) Pasūtītāju / pieprasītāju dalību REHAU Connect nodrošina, ar
kontaktinformāciju un personas datiem turpmākai saziņai un apstrādei. Ar šo
aktu attiecīgais dalībnieks pilnībā piekrīt šiem nosacījumiem, kā arī
informācijai par datu aizsardzību.
(2) Katrai reģistrācijai ir nepieciešama REHAU piekrišana pēc saviem ieskatiem.
(3) REHAU var izslēgt lietotāju no REHAU Connect lietošanas jebkurā laikā, ja
tam ir likumīgas intereses, jo īpaši, ja REHAU Connect tiek ļaunprātīgi
izmantots.
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III. Maksas
(1) Dalība REHAU Connect ir bez maksas.
(2) Informācijas apmaiņā un kā nepieciešamu līdzdalībai priekšnoteikumu
Lietotājs skaidri piekrīt, ka viņa iesniegtie dati tiek pārsūtīti REHAU
izraudzītajam pakalpojumu sniedzējam (skatīt Datu aizsardzība).
IV. Datu aizsardzība
(1) Lai izmantotu REHAU-Connect pakalpojumus, ir jāapstrādā personas dati.
konkrēti tie ir uzvārds, vārds, adrese, kā arī kontaktinformācija, piemēram, epasta adrese un tālruņa numurs. Tas tiek darīts, stingri ievērojot piemērojamos
datu aizsardzības likumus. REHAU SIA ir atbildīgais kontrolieris, līdz dati tiek
nodoti Piegādātājam. Kad dati ir nodoti, Piegādātājs ir datu pārzinis un
atbildīgs par datu aizsardzības prasību ievērošanu. Atbildīgās puses
neizmantos šos datus citiem mērķiem, izņemot tos, kas norādīti šajā līgumā.
Mērķis ietver saziņu ar REHAU un pakalpojumu sniedzēju (jo īpaši e-pastu,
tālruni), lai noskaidrotu pieprasījuma datus. Dati tiks dzēsti vēlākais pēc 2
gadiem, ja netiks izteikts piedāvājums. Ja tiek izteikts piedāvājums vai tiek
veikts pasūtījums, dati tiks dzēsti, kad tie vairs nebūs vajadzīgi šiem jaunajiem
mērķiem.
(2) Patērētājs / pieprasījuma iesniedzējs var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu
savu datu izmantošanai, pārtraucot pieprasījuma procesu. Šī atsaukšana ir
jāadresē REHAU pirms piedāvājuma saņemšanas, pēc piedāvājuma
saņemšanas pie Piegādātāja. Sīkāka sīkāka informācija par datu aizsardzību,
jo īpaši par jūsu tiesībām, ir ietverta mūsu vispārējā datu aizsardzības
informācijā, kas ir šo lietošanas noteikumu neatņemama sastāvdaļa..
V Dažādi
•
•
•
•
•

Pakalpojums ir bezmaksas, tāpēc nav tiesību izmantot REHAU-Connect.
REHAU-Connect izmantošana nenodrošina piedāvājuma saņemšanu.
• REHAU var pārtraukt REHAU-Connect darbību jebkurā laikā.
Līgumattiecības par būvdarbiem var nodibināt tikai starp REHAU Connect
lietotāju un būvdarbu nodrošinātāju.
Tiek piemērota Latvijas Republikas likumdošana, šo nosacījumu izmaiņas
stājas spēkā tikai tad, ja par tām ir panākta rakstiska vienošanās.
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