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Lietotājs Smart-ID lietotājs, konta īpašnieks 

Smart-ID 

lietojumprogramma 

Lietotāja mobilajā ierīcē instalētas mobilās lietojumprogrammas 

instance, kas sniedz piekļuvi Smart-ID pakalpojumam. 

Mobilā ierīce 
Planšetdators vai viedtālrunis, kurā darbojas mobilās ierīces 

operētājsistēma. 

Smart-ID pakalpojums 
Pakalpojums, kas dod iespēju lietot elektronisko autentifikāciju un 

elektronisko parakstīšanu. 

  

Vispārīgie noteikumi 

1. Šie licences noteikumi (turpmāk: „Noteikumi“) ir juridiski saistošs līgums starp SK un 

lietotāju par Smart-ID lietojumprogrammas izmantošanu. 

2. Šie noteikumi attiecas uz lietojumprogrammu un visiem atjauninājumiem, izlaidumiem, 

jauninājumiem, nākotnes versijām, papildinājumiem vai saistītajiem komponentiem, 

iespieddarbiem un/vai tiešsaistes vai elektronisko dokumentāciju. Ja vien šajos 

noteikumos nav skaidri noteikts citādi, jebkura atsauce uz lietojumprogrammu uzskatāma 

par piemērojamu jebkurai funkcionalitātei vai pakalpojumiem, ko sniedz SK (nevis trešās 

personas), izmantojot lietojumprogrammu. 

3. Elektroniski piekrītot šim lietotāja licences līgumam un/vai instalējot, kopējot, 

lejupielādējot vai citādi izmantojot Smart-ID lietojumprogrammu, lietotājs pilnīgi un 

nepārprotami piekrīt pakļauties šiem noteikumiem bez izmaiņām.  

4. Lietotājs nevarēs piekļūt, instalēt, lejupielādēt vai citādi izmantot Smart-ID 

lietojumprogrammu, ja lietotājs nepieņem noteikumus un/vai nevēlas juridiski pakļauties 

šiem noteikumiem. 

5. Lietojumprogramma tiek licencēta, nevis pārdota. 

Licence 

1. SK piešķir lietotājam ierobežotu, atsaucamu, neekskluzīvu, nenododamu, vispasaules 

licenci lejupielādēt, instalēt un lietot Smart-ID lietojumprogrammu tikai viņa/viņas 

personiskos, nekomerciālos nolūkos stingrā saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. 

2. Lietotājs drīkst instalēt Smart-ID lietojumprogrammu ierīcē, kas ir lietotāja īpašumā vai 

kontrolē. 

3. Lai izmantotu Smart-ID lietojumprogrammu, lietotājam ir jāreģistrē konts. 



Ierobežojumi 

1. Lietotājs piekrīt nelicencēt, nepārdot, neizīrēt, neiznomāt, nepiešķirt, neizplatīt, 

nepārraidīt, neuzturēt resursdatorā, neizmantot kā ārpakalpojumu, neizpaust vai citādi 

komerciāli neizmantot Smart-ID lietojumprogrammu vai nepadarīt Smart-ID 

lietojumprogrammu pieejamu jebkurai trešajai personai, kā arī neļaut šīs darbības veikt 

citiem.  

2. Lietotājs nedrīkst kopēt (izņemot, kā skaidri atļauts šajos noteikumos), dekompilēt, 

dekonstruēt, izjaukt, mēģināt iegūt pirmkodu, modificēt Smart-ID lietojumprogrammu, 

visus atjauninājumus vai jebkādas tās daļas, vai izveidot no tās atvasinātus darbus. 

3. Lietotājs piekrīt, ka Smart-ID pakalpojums satur informāciju un materiālus, ko aizsargā 

piemērojamie intelektuālā īpašuma un citi likumi, tostarp (bet ne tikai) autortiesības, un 

ka lietotājs neizmantos šādu informāciju vai materiālus jebkādā veidā, izņemot Smart-ID 

pakalpojuma atļauto izmantošanu.   

Piekrišana izmantot datus un konfidencialitātes politika 

1. Lietotājs piekrīt, ka SK drīkst vākt un izmantot tehniskos datus un saistīto informāciju, 

ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tehnisko informāciju par lietotāja ierīci, sistēmu un 

programmatūru, un perifērijas ierīcēm, kas tiek periodiski apkopota, lai atvieglotu 

programmatūras atjauninājumu, produktu atbalsta un citu pakalpojumu (ja tādi ir), kas 

saistīti ar Smart-ID lietojumprogrammu, sniegšanu lietotājam. SK drīkst izmantot šo 

informāciju, kamēr tā ir tādā formā, kas personiski neidentificē lietotāju, lai uzlabotu 

savus produktus vai sniegtu pakalpojumus vai tehnoloģijas lietotājam. 

2. SK ievēro klientu datu aizsardzības principus, kas sniegti SK glabātavā 

https://sk.ee/en/repository/data-protection/ un citos tiesību aktos, apstrādājot personas 

informāciju un reģistrēšanas informāciju. 

Lietojumprogrammas modifikācijas 

1. SK patur tiesības modificēt, apturēt vai pārtraukt, uz laiku vai pastāvīgi, Smart-ID 

lietojumprogrammu vai jebkuru ar to saistīto pakalpojumu ar vai bez iepriekšēja 

brīdinājuma un bez atbildības pret jums.  

Garantiju neesamība 

1. Lietotājs skaidri atzīst un piekrīt, ka lietotājs izmanto Smart-ID lietojumprogrammu tikai 

pats uz savu risku, un ka viss risks par apmierinošu kvalitāti, veiktspēju, precizitāti un 

ieguvumiem ir jāuzņemas lietotājam. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, licencētā 

Smart-ID lietojumprogramma un visi Smart-ID lietojumprogrammas veiktie vai sniegtie 

pakalpojumi tiek sniegti „tādi, kādi tie ir“ un „tādi, kādi ir pieejami“, ar visām kļūdām un 

bez jebkāda veida garantijas, un ar šo SK atsakās sniegt jebkādas garantijas un 

nosacījumus attiecībā uz Smart-ID lietojumprogrammu, tostarp, bet ne tikai, netiešās 

garantijas un/vai nosacījumus par apmierinošu kvalitāti, par piemērotību noteiktam 

mērķim, par precizitāti un trešo pušu tiesību nepārkāpšanu. SK negarantē, ka ietvertās 

funkcijas vai Smart-ID lietojumprogrammas veiktie vai sniegtie Smart-ID pakalpojumi 

https://sk.ee/en/repository/data-protection/


būs atbilstoši lietotāja prasībām, ka Smart-ID lietojumprogrammas vai pakalpojuma 

darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām vai ka defekti Smart-ID lietojumprogrammā vai 

pakalpojumā tiks izlaboti. Nekāda mutiska vai rakstiska informācija vai konsultācija, ko 

sniedz SK vai tā pilnvarotais pārstāvis, nerada garantiju.  

Saistību ierobežojums 

1. Tiktāl, ciktāl nav aizliegts ar likumu, nekādā gadījumā SK nav atbildīgs par nekādiem 

tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, tostarp bez ierobežojuma par negūto peļņu, datu 

zudumu, uzņēmējdarbības pārtraukumu vai jebkādiem komerciāliem zaudējumiem.  

Līguma darbības termiņš un izbeigšana 

1. Šie noteikumi paliek spēkā, līdz to izbeidz lietotājs vai SK. 

2. SK var pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vai bez tā apturēt vai 

izbeigt šo noteikumu spēkā esamību pēc iepriekšēja brīdinājuma vai bez tā. 

3. Šie noteikumi zaudēs spēku nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma no SK, gadījumā, 

ja Lietotājs neizpilda jebkuru no šo Noteikumu nosacījumiem. Lietotājs arī var izbeigt šo 

Noteikumu spēkā esamību, izdzēšot lietojumprogrammu un visas tās kopijas no lietotāja 

mobilās ierīces.  

4. Izbeidzot šo Noteikumu spēkā esamību, lietotājam jāpārtrauc jebkādu Smart-ID 

lietojumprogrammas izmantošanu un jāizdzēš visas Smart-ID lietojumprogrammas 

kopijas no lietotāja mobilās ierīces.  

Atšķirtība 

1. Ja kāds no šo noteikumu nosacījumiem ir neizpildāms vai spēkā neesošs, tad šis 

nosacījums tiks mainīts un interpretēts, lai panāktu šī nosacījuma atbilstību 

piemērojamiem tiesību aktiem, cik vien tas ir iespējams, un pārējie nosacījumi joprojām 

paliks spēkā. 

Šī līguma grozīšana 

1. SK patur tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem grozīt vai aizstāt šos 

noteikumus. Informācija par grozījumiem jāpublicē https://www.smart-id.com/. 

 

Piemērojamie tiesību akti un līgumi, sūdzības un strīdu izšķiršana 

1. Šī līguma darbību regulē Igaunijas jurisdikcija.  

2. Visi strīdi starp pusēm tiks risināti pārrunu ceļā. Ja puses nespēj panākt mierizlīgumu, 

strīds tiek izšķirts tiesā SK atrašanās vietā. 

3. Lietotājs vai cita persona var iesniegt savu prasību vai sūdzību, izmantojot šo e-pasta 

adresi:  

EE: help.ee@smart-id.com 

https://www.smart-id.com/
mailto:help.ee@smart-id.com


LV: help.lv@smart-id.com 

LT: help.lt@smart-id.com    

Kontaktinformācija 

Ja jums ir jautājumi par šiem noteikumiem, sazinieties ar mums: 

SK ID Solutions AS  

Reģistrācijas numurs 10747013  

Pärnu mnt. 141, 113134 Tallina,  

IGAUNIJA (Pirmd. - piektd. 9.00 - 18.00 pēc Austrumeiropas laika) 

https://www.smart-id.com/ 

 

E-pasts:  

EE: help.ee@smart-id.com 

LV: help.lv@smart-id.com 

LT: help.lt@smart-id.com  

Papildinājums par Apple Store licencēm 

Neskatoties uz jebkādām neatbilstībām ar šajā lietotāja licences līgumā iepriekš izklāstīto, ja 

lietotājs ir ieguvis Smart-ID lietojumprogrammas licenci, izmantojot Apple App Store (bet tikai 

tad, ja ieguvis Smart-ID lietojumprogrammas licenci, izmantojot Apple App Store), starp SK un 

lietotāju tiks piemēroti šie papildu Apple norādījumi par izstrādātāja galalietotāju licences 

līguma noteikumu un nosacījumu minimālajiem 

noteikumiem: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/.  
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