LEI direct
LEI meklēšana

Lietošanas noteikumi un nosacījumi
Vispārējie noteikumi un nosacījumi Juridiskās Personas Identifikatoru (turpmāk tekstā - LEI) meklēšanas un
pārlūkošanas līdzekļu izmantošanai globālajā LEI datubāzē, kā arī atsevišķu LEI datu kopu lejupielādei.
1. Ievads
GS1 Germany GmbH (turpmāk tekstā - GS1 Germany) ļauj lietotājiem veikt bezmaksas LEI meklēšanu un
pārlūkošanu globālajā LEI datu bāzē savā mājas lapā www.lei.direct (turpmāk tekstā – “LEI reģistrs”).
Globālo LEI datu bāzi un atsevišķu ar datu bāzi saistītu papildinformāciju ir iespējams lejupielādēt. Datu
izcelsme ir trešo pušu datu bāzes.
2. Noteikumu darbības sfēra
Vispārējie noteikumi tiek piemēroti jebkuriem un visiem GS1 Germany pakalpojumiem, kas sniegti
lietotājiem, kuri izmanto LEI meklēšanas un pārlūkošanas līdzekļus globālajā LEI datu bāzē, kā arī saistībā ar
atsevišķu LEI datu kopu lejupielādi.
3. GS1 Germany tiesības
GS1 Germany patur tiesības jebkurā laikā paplašināt, izmainīt vai slēgt tiešsaistes portālu 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 Germany 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 trešajai pusei bez GS1 Germany
atļaujas.
4.4. Lietotājs apņemas neizmantot sniegto informāciju nelikumīgi.
4.5. Ja lietotājs pārkāpj augstāk minētos noteikumus, GS1 Germany ir tiesības deaktivizēt un/vai nepieļaut
lietotāja piekļuvi LEI reģistram.
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5. Atbildība
5.1. GS1 Germany neatbild par lietotājam sniegto LEI reģistra informāciju.

5.2. GS1 Germany sniedz ar LEI reģistru saistītos pakalpojumus ar vislielāko rūpību. Tomēr GS1 Germany
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.
5.3. GS1 Germany neuzņemas atbildību par pārrakstīšanās, pareizrakstības vai pārnešanas kļūdām. Tomēr
GS1 Germany nekavējoties izlabo visas kļūdas, tiklīdz kāda tiek identificēta.
5.4. GS1 Germany atbild lietotājam tikai par apzinātu un rupju nolaidību. GS1 Germany uzņemas atbildību par
nelielu nolaidību, ja būtiskas līgumsaistības pārkāpšana ir nepieciešama, lai būtu iespējama pareiza lietotāja
līguma izpilde, kur lietotājs paļaujas uz regulāru līguma izpildi, kā arī par jebkādu kaitējumu dzīvībai, locekļiem
vai veselībai. GS1 Germany atbild par visiem prasījumiem, kas ir saistīti ar “Produkthaftungsgesetz” [Produkta
saistību likums].
5.5. Atbildība nelielas nolaidības gadījumā ir ierobežota līdz tāda prognozējamā kaitējuma apmēram, kāds ir
parasti sagaidāms.
5.6. Force majeure vai nepārvaramas varas gadījumā, kas nevar tikt attiecināti uz GS1 Germany, kas ierobežo
vai deaktivizē LEI reģistra darbību, GS1 Germany uz ierobežojuma laiku tiek atbrīvota no tās pienākuma
pārvaldīt LEI reģistru. Kā force majeure notikumi tiek definēti: ugunsgrēks, streiki, lokauti, tehniskie traucējumi
(piemēram, tīkla kļūme, hakeru uzbrukumi, utt.) un citi apstākļi, kas nav attiecināmi uz GS1 Germany. Tiek
izslēgta jebkāda atbildība par jebkādu kaitējumu, kas rodas force majeure notikuma vai līdzīgu apstākļu dēļ.
5.7. Augstāk minētie noteikumi tiek piemēroti arī attiecībā uz otras puses pārstāvjiem.
6. Noslēguma noteikumi
6.1. Tiek piemērotas Vācijas tiesības, izslēdzot Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma
līgumiem (CISG).
6.2. Izpildes vieta un jurisdikcijas vieta visiem strīdiem ir GS1 Germany saimnieciskās darbības vieta,
ievērojot, ka partneris ir komersants vai juridiska persona saskaņā ar publiskajām tiesībām.
6.3. Ja kāds no šo Vispārējo noteikumu noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā
esību. Šādā gadījumā Vispārējie noteikumi tiek grozīti ar tādu noteikumu, par kuru puses vienojas
rakstveidā, kas vistuvāk atspoguļo paredzēto ekonomisko mērķi juridiski pieļaujamā veidā. Tas tiek
piemērots arī līgumisku nepilnību gadījumā.

Vai jums ir jautājumi saistībā ar Juridiskās Personas Identifikatoru (LEI)?
Sazinieties ar mums pa E-pastu jebkurā laikā, izmantojot mūsu kontaktformu.
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