LEI meklēšanas lietošanas noteikumi.
Šie LEI meklēšanas lietošanas noteikumi ("Noteikumi") ir noslēgti starp GS1 AISBL ("GS1") un personu
("Lietotāju"), kas sniedz savu piekrišanu izmantojot LEI reģistru.
1. Ievads. GS1 ļauj lietotājiem (ieskaitot Lietotāju) veikt bezmaksas Juridisko Personu Identifikatoru (“LEI”)
meklēšanu un pārlūkošanu globālajā LEI datubāzē un/vai LEI.direct datubāzē (abi kopā “LEI reģistrs”) kā
arī LEI datu kopu lejupielādēšanu tiešsaistes portālā, ko nodrošina (“Tīmekļa vietne”). Lietotājs saprot, ka
dati LEI reģistrā ir iegūti no trešo personu datu bāzēm.
2. Noteikumu darbības sfēra. Jebkāda piekļuve Tīmekļa vietnei, LEI reģistram un datiem (tai skaitā LEI datu
kopu lejupielādei) ir pakļauta šiem Noteikumiem, ieskaitot visus šeit minētos noteikumus vai nosacījumus,
vai jebkādus papildu noteikumus un nosacījumus, kā arī politiku, kas publicēta tīmekļa vietnē. Lietotāja
turpmāka piekļuve Tīmekļa vietnes vai LEI reģistram vai to izmantošana pēc šāda paziņojuma ir uzskatāma
par tā piekrišanu grozītajiem noteikumiem un politikai. Lietotājs nodrošina, ka jebkura informācija, kas
iesniegta GS1, neatkarīgi no tā, vai tā iesniegta reģistrācijas procesa laikā vai pēc tās, vienmēr ir precīza un
aktualizēta.
3. GS1 tiesības. GS1 patur tiesības jebkurā laikā paplašināt, izmainīt vai slēgt Tīmekļa vietni un līdzekļus
Juridiskās Personas Identifikatora (LEI) meklēšanai un pārlūkošanai globālajā LEI datu bāzē un atsevišķu LEI
datu kopu lejupielādi.
4. Lietotāja pienākumi
4.1 Lietotājs apņemas izmantot GS1 ar LEI reģistra starpniecību sniegto informāciju tikai savām
vajadzībām.
4.2 Lietotājs apņemas izmantot LEI reģistru tikai tā, kā tas ir paredzēts un neveic nekādas tā izmaiņas un
tajā neko nedzēš, it īpaši, apejot drošības sistēmas un piekļuves ierobežojumus.
4.3 Lietotājs apņemas nenodot tālāk LEI reģistra sniegto informāciju trešajām pusēm bez GS1 atļaujas.
4.4 Lietotājs apņemas neizmantot sniegto informāciju nelikumīgi vai nelikumīgos nolūkos.
4.5 Lietotājs ir atbildīgs par visu tā darbinieku, aģentu vai citu personu piekļuvi Tīmekļa vietnei un LEI
reģistra lietošanu, izmantojot Lietotāja kontu. Reģistrējoties, Lietotājs saņems pieteikšanās informāciju,
kas paredzēta tikai pilnvarotu personu lietošanai. Lietotājs uztur šīs pieteikšanās informācijas
konfidencialitāti un nekavējoties paziņo GS1 par tās neatļautu izmantošanu. Personas identificējošus
datus GS1 kontrolē saskaņā ar privātuma politiku.
4.6 Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj kādu no iepriekš minētajiem pienākumiem, GS1 ir tiesīgs atspējot un/vai
novērst Lietotāja piekļuvi LEI reģistram.
5. Atbildība
5.1 GS1 neatbild par lietotājam sniegto LEI reģistra informāciju.
5.2 GS1 sniedz ar LEI reģistru saistītos pakalpojumus ar vislielāko rūpību un saskaņā ar atbilstošajiem
likumiem un noteikumiem. Tomēr GS1 neuzņemas atbildību par nepārtrauktu un neierobežotu
publicētās un uzglabātās informācijas atbilstību, pareizību un saistību ar un vai par LEI, jo informāciju
sniedz arī trešās puses. Tas attiecas arī uz nepārtrauktu un neierobežotu publicētās un uzglabātās
informācijas atbilstību, pareizību un saistību ar un vai par LEI attiecībā uz piemērojamo starptautisko
LEI standartu ISO 17442 un Finanšu stabilitātes padomes (FSB) un LEI regulatīvās uzraudzības
komitejas (LEI ROC) vadlīnijām. GS1 neapgalvo vai negarantē, ka LEI reģistrs būs drošs vai brīvs no
kļūdām vai pārtraukumiem. GS1 laiku pa laikam var izdarīt grozījumus LEI reģistrā un/vai Tīmekļa
vietnē, tostarp attiecībā uz tā dizainu, funkcijām un izskatu, vai pārtraukt tā darbību.
5.3 LEI reģistrā esošie dati ir pieejami pēc principa "kā ir" un "kā pieejams". GS1 neapgalvo vai negarantē,
ka dati ir precīzi, pilnīgi un/vai atjaunināti. Datu, LEI reģistra un Tīmekļa vietnes izmantošana ir paša
Lietotāja risks. GS1 pilnā apjomā, cik pieļauj likums, neiesniedz nekādus paziņojumus vai garantijas,

kas tieši, netieši vai citādi neattiecas uz jebkuru jautājumu, ieskaitot datus, LEI reģistru un Tīmekļa
vietni Jebkādi šādi paziņojumi vai garantijas tiek nepārprotami noraidītas.
5.4 GS1 pilnā apjomā, cik pieļauj likums, neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ieskaitot, bet
ne tikai, faktiskos, tiešos, izrietošos, netiešos, nejaušos vai sodīšanas zaudējumus, neatkarīgi no tā, vai
atbildība ir balstīta uz līguma pārkāpumu vai citādi, pat ja ir informēta par šādu zaudējumu iespēju, kas
var rasties Lietotājam no Tīmekļa lapas, LEI Reģistra un datu izmantošanas.
5.5 Force majeure vai nepārvaramas varas gadījumā, kas nevar tikt attiecināti uz GS1, kas ierobežo vai
deaktivizē LEI reģistra darbību, GS1 uz ierobežojuma laiku tiek atbrīvota no tās pienākuma pārvaldīt LEI
reģistru. Force majeure notikumi tiek definēti kā ugunsgrēks, streiki, lokauti, tehniskie traucējumi
(piemēram, tīkla kļūme, hakeru uzbrukumi, utt.) un citi apstākļi, kas nav attiecināmi uz GS1. Tiek
izslēgta jebkāda atbildība par jebkādu kaitējumu, kas rodas force majeure notikuma vai līdzīgu apstākļu
dēļ.
5.6 Augstāk minētie noteikumi tiek piemēroti arī attiecībā uz GS1 Reģistrācijas Aģentiem.
6. Noslēguma noteikumi
6.1 Šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Beļģijas likumiem, neņemot vērā likumu kolīzijas
principus. Turklāt Lietotājs dod piekrišanu un piekrīt izņēmuma jurisdikcijā pakļauties jebkurai tiesai,
kas atrodas Briselē, Beļģijā, attiecībā uz jebkādām prasībām vai tiesvedībām, kas izriet no šiem
Noteikumiem vai saistībā ar tiem. Neskatoties uz šo, Lietotājs piekrīt, ka GS1 tomēr ir atļauts iesniegt
prasību jebkurā jurisdikcijā par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem vai atvieglojumiem (vai citiem
līdzvērtīgiem neatliekamas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem).
6.2 Ja kāds no šo Vispārējo noteikumu nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā
esību. Šajā gadījumā Noteikumus tiek grozīti ar noteikumu, ka GS1 un Lietotājs par to ir vienojušies
rakstveidā, kas visvairāk līdzinās paredzētajam ekonomiskajam mērķim ar juridiski pieļaujamu modeli.
Tas attiecas arī uz līgumiskajām nepilnībām.
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