Pirkuma pasūtījuma vispārīgie noteikumi un nosacījumi
1. Definīcijas – skat. 11. punktu
1.1. Ja šajā dokumentā tiek izmantoti termini ar lielo sākuma burtu (piemēram, "Saistītais uzņēmums", "Pircējs"), šiem terminiem ir tāda nozīme, kāda tiem piešķirta
11. punktā šā Līguma beigās.
1.2. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi (turpmāk: Noteikumi un nosacījumi) attiecas uz pārdošanas (pirkšanas) vai preču piegādes līgumiem un pakalpojumu
sniegšanu SIA Philip Morris Latvia.
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Pieņemšana un viss Līgums
Pārdevējs var piekrist šim Līgumam, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp: (a) parakstot un atgriežot Pasūtījumu (vai nu uz papīra, vai elektroniski (piemēram,
e-pastā)) ne vēlāk kā 3 darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja iepriekš norādītais termiņš beidzas, Līdzēji vienojas, ka tiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir piekritis
Pasūtījumam ar Noteikumiem un nosacījumiem; vai (b) uzsākot darbu saskaņā ar šo Līgumu.
Šis Līgums ietver visas Līdzēju savstarpējās vienošanās un aizstāj visas pārējās iepriekšējās starp Līdzējiem noslēgtās mutiskās vai rakstveida vienošanās un
līgumus attiecībā uz šā Līguma priekšmetu. Šo Līgumu var grozīt tikai ar abu Līdzēju rakstveida vienošanos, kas ietver skaidru atsauci uz šo Līgumu. Jebkuri
Pasūtījumā skaidri formulēti noteikumi atceļ šos Noteikumus un nosacījumus.
Ja Pasūtījums tiek izdots un pieņemts, pamatojoties uz atsevišķu līgumu, Noteikumi un nosacījumi ir saistoši, ciktāl tie atbilst šāda atsevišķa līguma noteikumiem.
Neskaidrību gadījumā noteicošais ir līgums.
Vispārīgie noteikumi
Šajā Līgumā par Pasūtījuma izpildes vietu tiek uzskatīta adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, Latvija, ja vien Pasūtījumā nav norādīta cita adrese
un to nav apstiprinājuši abi Līdzēji.
Pirms apakšuzņēmuma līguma noslēgšanas Pārdevējam ir jāsaņem Pircēja iepriekšēja rakstveida piekrišana. Ja Pārdevējs slēdz apakšlīgumus: (a) tas tiek darīts
pēc būtības saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem; (b) tas nodrošina, ka tā saņemtās garantijas attiecas arī uz Pircēju; (c) ja tas nesaņem šādas tiešas
garantijas, tas garantē šādas Preces vai Pakalpojumus tādā pašā apmērā, kā noteikts 7.1. un 8.1. punktā; un (d) tas joprojām ir pilnībā atbildīgs Pircēja priekšā
par jebkādām apakšuzņēmēju darbībām vai bezdarbību.
Pārdevējs uz sava rēķina uztur: (a) darba devēja atbildību, civiltiesisko atbildību, atbildību par produktiem un profesionālās nolaidības apdrošināšanu, lai segtu
savas no šā Līguma izrietošās saistības, ar Pircējam pieņemamu apdrošināšanas sabiedrību un ar Pircējam pieņemamiem seguma limitiem, kas norādīti
Pasūtījumā; un (b) visas atļaujas, licences, sertifikātus, reģistrāciju un apdrošināšanas segumu, ko pieprasa likums, izņemot gadījumus, kad Pasūtījumā ir norādīts
citādi.
Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs iesniedz Pircējam attiecīgo apdrošināšanas apliecību kopijas, atļaujas, licences, sertifikātus, reģistrācijas dokumentus un citus
dokumentus, kas attiecas uz Precēm un/vai Pakalpojumiem.
Līdzēji nav atbildīgi par jebkādu šeit noteikto saistību neizpildi vai nepareizu izpildi, ja Līdzēji sniedz pierādījumus, ka šādu neizpildi vai nepareizu izpildi
izraisījis jebkurš nepārvaramas varas apstāklis, t.i., jebkurš aizliegums vai ierobežojums saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem vai citiem noteikumiem,
ugunsgrēks, plūdi, karš, streiks vai jebkurš cits līdzīgs notikums ar tādu pašu iedarbību. Līdzējam, kura darbību ietekmējuši minētie nepārvaramas varas apstākļi,
jāpaziņo otram Līdzējam par šādu notikumu rašanos, kā arī jānorāda termiņš šo saistību izpildes atlikšanai.
Šis Līgums ir noslēgts atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un visas Līdzēju komercattiecības saistībā ar šo Līgumu tiek regulētas un interpretētas saskaņā
ar Latvijas Republikas likumiem. Nav piemērojama 1988. gada 1. janvāra Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkumapārdevuma līgumiem.
Jebkurus strīdus, kas izriet vai ir saistīti ar jebkādiem Līguma grozījumiem, izbeigšanu vai izpildi un kurus saprātīgā laika posmā nevar atrisināt pārrunu ceļā,
risina Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
Šis Līgums ir noslēgts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
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Pārdevējs ir neatkarīgs darbuzņēmējs. Šis Līgums nerada pilnvarotāja un aģenta, vai partnerības, vai kopuzņēmuma vai darba attiecības starp Pircēju, Pārdevēju
un jebkuru Saistīto uzņēmumu.
Pārdevējs ievēro visas Pircēja iekšējās procedūras. Turklāt Pārdevējs ir atbildīgs par nepieciešamo drošības prasību ievērošanu, piegādājot Preces un sniedzot
Pakalpojumus, kā arī par šo prasību neievērošanas sekām. Ja Pakalpojumi tiek sniegti Pircēja telpās vai teritorijā, Pārdevējs ievēro visus piemērojamos likumus
un norādījumus, tostarp, bet ne tikai, drošības un citus Pircēja definētos norādījumus, un nodrošina, ka Pārdevēja personāls pienācīgi ievēro šos norādījumus, kā
arī visus Pircēja atbildīgo darbinieku pieprasījumus.
Visas izmaksas, kas Pārdevējam radušās saistībā ar Preču piegādi un Pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kravu, apdrošināšanu, piemērotu
iepakojumu un to nodošanu, sedz Pārdevējs, ja vien Pasūtījumā nav noteikts citādi un abi Līdzēji to nav apstiprinājuši.
Dokumentācija un pārskatīšanas tiesības:
3.12.1. Pārdevējam vienmēr ir pienākums kopā ar Pasūtījuma priekšmetu iesniegt visus dokumentus, ko pieprasa piemērojamie tiesību akti, un citus dokumentus,
kas nepieciešami, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot Pasūtījuma priekšmetu (piemēram, lietotāja rokasgrāmatu).
3.12.2. Pārdevējs glabā pilnīgu un pareizu dokumentāciju un norēķinus par visiem veiktajiem darbiem un izdevumiem, kas radušies saistībā ar Pasūtījumu
(apakšuzņēmēju līgumi, dokumentācija par apakšuzņēmēju piegādēm/pakalpojumu sniegšanu, apakšuzņēmējiem izrakstītie rēķini) uz laiku, kas noteikts
Latvijas Republikā piemērojamo nodokļu tiesību jomas attiecīgajā aktā.
3.12.3. Pircējam ir tiesības pārbaudīt šādu dokumentāciju un norēķinus un kopēt to darba laikā pēc tam, kad Pircēja Iekšējās kontroles departaments vai jebkurš
cits attiecīgs Pircēja departaments vai uzņēmums, kas sniedz revīzijas pakalpojumus, par to iepriekš paziņojis Pārdevējam.
3.12.4. Šīs tiesības uz informāciju un revīziju attiecas uz visiem dokumentiem, sistēmām un elektroniskajiem datiem, kas nepieciešami, lai novērtētu rīkojuma
pareizu izpildi un rēķinu izrakstīšanu.
3.12.5. Katrs Līdzējs sedz savas izmaksas, kas saistītas ar šādu pārbaužu sagatavošanu un veikšanu.
Pārdevējam ir jānorāda Pasūtījuma atsauces numurs visos dokumentos un sarakstē, kas attiecas uz Līgumu vai Precēm un/vai Pakalpojumiem.
Papildus savām tiesībām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Pircējam ir arī tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to, ērtības labad,
paziņojot Pārdevējam, ne mazāk kā 14 dienas pēc paziņojuma, ja vien Pasūtījumā nav norādīts citādi. Ja Pircējs izbeidz šo Līgumu šajā punktā noteiktajā kārtībā,
tas maksā Pārdevējam taisnīgu summu par jau izpildītajiem Pakalpojumiem vai piegādātajām Precēm.
Ja Pārdevējs vai Pārdevēja vadības vai kontroles institūciju loceklis, vai jebkura persona vai organizatoriska vienība, kurai ir kontrole pār Pārdevēju, ir ievadīta
vai tiks ievadīta: (i) Īpaši izraudzīto valstspiederīgo un bloķēto personu sarakstā (Specially Designated Nationals and Blocked Persons – SDN), ko sastādījis
ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs; (ii) vai to personu, organizāciju vai valstu konsolidētajā sarakstā, uz kurām attiecas Eiropas Savienības sankcijas saskaņā
ar Kopējo ārpolitiku un drošības politiku, šādos gadījumos Pircējam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, kas stājas spēkā, iesniedzot attiecīgu paziņojumu.
Izpildot šajā Līgumā noteiktās saistības, Pārdevējs: (i) ievēro uzticamības pārbaudi un ievēro tiesību normas, jo īpaši attiecībā uz jaunatnes darbinieku
nodarbināšanas noteikumiem; (ii) ja Preces/Pakalpojumi, kas paredzēti Pircējam vai citam uzņēmumam no Philip Morris International Inc vai ar konkrētu mērķi,
tiek ražoti/sniegti ārpus Latvijas Republikas, tad Pārdevējs piekrīt to ražošanā/nodrošināšanā nenodarbināt bērnus līdz 15 gadu vecumam. Ja tās valsts vietējie
tiesību akti, kurā tiek veikts šāds darbs, paredz lielāku vecuma ierobežojumu, Pārdevējs nodrošina šādu noteikumu ievērošanu. Pārdevējs arī apliecina, ka
piespiedu darbs netiks izmantots šādu Preču ražošanai vai šādu Pakalpojumu sniegšanai; (iii) Ja Pārdevējs ir pārkāpis šā punkta (i) un (ii) apakšpunktā norādītās
saistības, Pircējam ir tiesības nekavējoties izbeigt šo Līgumu.
Jebkādi Pārdevēja izmantotie vispārīgie noteikumi un nosacījumi, līguma veidnes vai līdzīga rakstura dokumenti neattiecas uz šo Līgumu, un ar šo tiek izslēgta
to piemērošana.
Maksājums
Pircējs samaksā Pārdevējam Pasūtījumā noteikto maksu. Papildus maksai Pircējs maksā Pārdevējam PVN, ja tāds ir piemērojams, atbilstoši spēkā esošajai
likmei. Pircējs nav atbildīgs par jebkādiem nodokļiem vai citām nodevām, kas iekasētas no summām, kas samaksātas saskaņā ar šo Līgumu (izņemot PVN, ja
piemērojams), un Pārdevējs ar šo apņemas atlīdzināt Pircējam par jebkuru un visām šādām maksājuma prasībām.
Kad Pārdevējs ir piegādājis Preces vai sniedzis Pakalpojumus (vai abus), Pārdevējs iesniedz Rēķinu Pircējam 3 darbadienu laikā pēc tā izrakstīšanas PDF formātā
pa e-pastu no Pārdevēja apstiprinātās e-pasta adreses uz šādu e-pasta adresi: PMLatvia_invoice@pmi.com, e-pasta tematā norādot Pārdevēja nosaukumu un
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rēķina numuru. Rēķinā precīzi jānorāda attiecīgās Preces vai Pakalpojumi, un tam ir jāatbilst Pircēja un piemērojamo tiesību aktu prasībām attiecībā uz rēķinu
izrakstīšanu.
Pircējs norēķinās par Precēm un Pakalpojumiem ar bankas pārskaitījumu 60 kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ja vien Pircēja un Pārdevēja
apstiprinātajā Pasūtījumā nav norādīti citi apmaksas noteikumi. Jebkurā gadījumā maksājums tiek veikts tikai pēc pienācīgi izrakstīta rēķina saņemšanas.
Pircējam ir tiesības no maksājamās summas (vai jebkuras tās daļas) atskaitīt visus zaudējumus (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar sodiem (naudas sodiem un
nokavējuma procentiem)), kas Pircējam radušies sakarā ar to, ka Pārdevējs ir pārkāpis tiesību aktus vai nav pienācīgi izpildījis savas saistības saskaņā ar šo
Līgumu.
Pircējam ir tiesības apturēt visas maksas vai tās daļas samaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs laicīgi un bez trūkumiem izpildīs visas savas līgumsaistības pret
Pircēju. Iepriekš minētajos apstākļos tiek uzskatīts, ka Pircējs nav pieļāvis nokavējumu vai nav nokavējis maksas samaksu.
Pārdevējs piekrīt sniegt rakstveida paziņojumu par ikvienu sava bankas konta maiņu. Informācijas trūkums par jebkādām bankas konta izmaiņām nedrīkst radīt
Pircējam nekādas negatīvas sekas, neatkarīgi no tā, vai tās ir juridiskas vai finansiālas, jo īpaši Pircēja saistības maksāt nokavējuma procentus.
Konfidencialitāte
Šis Līgums, Konfidenciālā informācija un jebkura cita informācija, kas uz to attiecas, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un neviens no Līdzējiem nedrīkst to
izpaust trešajai personai bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
Pārdevējs uzliek sev par pienākumu turēt visu Konfidenciālo informāciju stingrā slepenībā, piemērot šādai Konfidenciālajai informācijai vismaz tādu pašu
rūpības standartu, ar kādu tas rīkojas ar savu patentēto un konfidenciālo informāciju, un atturēties no jebkādas Konfidenciālas informācijas izmantošanas savā
vai jebkuras trešās personas labā vai jebkādā citā veidā, ko Pircējs nav rakstveidā atļāvis.
Katrs Līdzējs var izpaust otra Līdzēja Konfidenciālo informāciju, ja to pieprasa likums, kompetentas jurisdikcijas tiesa vai jebkura valsts vai pārvaldes iestāde.
Neviens no Līdzējiem neizmanto neviena cita Līdzēja Konfidenciālo informāciju nekādiem citiem mērķiem, kā vien, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar šo
Līgumu.
Ja tiek pārkāpti konfidencialitātes pienākumi saskaņā ar 5. punktu, Pārdevējs par katru pārkāpumu maksā soda naudu EUR 10,000 (desmit tūkstoši) apmērā.
Papildus šeit norādītajam naudas soda maksājumam Pircējam ir tiesības pieprasīt citu zaudējumu atlīdzību, uz kuriem neattiecas naudas sods un kurus izraisījis
šāds pārkāpums.
Iepriekš minētās saistības ir pastāvīgas un saistošas gan pirms, gan pēc šajā Līgumā noteikto saistību izpildes uz nenoteiktu laiku.
Līdzēju atbildība
Pārdevējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem un atlīdzina Pircējam visus Pārdevēja radītos zaudējumus, kas saistīti ar Pārdevēja darbībām/darbību neizpildi
atbilstoši Pircēja rakstveida pretenzijai.
Neviens no Līdzējiem neierobežo atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas nodarīti nolaidības dēļ, vai par krāpšanu, tīšu pārkāpumu vai rupju nolaidību,
par šā Līguma 5. vai 6.3. punkta pārkāpumiem vai ciktāl obligātie tiesību akti aizliedz jebkādus ierobežojumus.
Ja Pārdevējs nesniedz Pakalpojumus un/vai nepiegādā Preces saskaņā ar pieņemto Pasūtījumu tādu iemeslu dēļ, kas nav attiecināmi uz Pircēju, Pircējam ir
tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs samaksā soda naudu 20% apmērā no kopējās maksas. Ja šeit norādītais naudas sods nesedz visus Pircējam nodarītos zaudējumus,
Pircējam ir tiesības pieprasīt papildu zaudējumu atlīdzību saskaņā ar vispārējiem tiesību aktu noteikumiem.
Tūlīt pēc pieprasījuma un bez jebkādiem nosacījumiem Pārdevējs atlīdzina un pasargā Pircēju no jebkādiem zaudējumiem (ieskaitot netiešos zaudējumus),
bojājumiem, prasībām, izmaksām un izdevumiem, kas radušies Pircējam un/vai jebkurai citai trešajai personai sakarā ar to, ka Pārdevējs nav izpildījis savas šajā
Līgumā noteiktās saistības.
Noteikumi, kas attiecas uz Preču iegādi
Pārdevējs garantē, ka (a) Preces būs brīvas no jebkādām aizturējuma tiesībām vai īpašumtiesību apgrūtinājumiem, kas varētu ietekmēt Pārdevēja tiesības nodot
Pircējam Preču īpašumtiesības; (b) Preces būs bez trūkumiem un atbilst visām prasībām, kas norādītas Pasūtījumā, specifikācijās, standartos, procedūrās, metodēs
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vai sistēmās, kas minētas šajā Līgumā un tiesību aktos; (c) Preces būs bez jebkādiem dizaina, izgatavošanas vai materiālu u.c. defektiem; (d) Preces būs
piemērotas normālai komerciālai lietošanai; un (e) Preces tiks ražotas, iepakotas un marķētas saskaņā ar šo Līgumu un visiem ražošanas, izplatīšanas un paredzētā
lietojuma valstu tiesību aktiem un standartiem, ieskaitot likumus par darbaspēku un nodarbinātību, ražošanu, transportu, datu aizsardzību, vidi, konkurenci un
godīgu tirgus praksi.
Pārdevējs garantē, ka Preces nepārkāps Intelektuālā īpašuma tiesības. Pārdevējs aizstāv Pircēju un tā Saistītos uzņēmumus pret jebkādām prasībām, ka Preces
pārkāpj jebkādas šādas tiesības, un atlīdzina viņiem jebkādus zaudējumus, bojājumus, izmaksas, izdevumus, norēķinus un spriedumus, kas radušies Pircējam
vai tā Saistītajiem uzņēmumiem, vai ikvienam, kas Preču izmantošanas tiesības ieguvuši no Pircēja vai tā Saistītajiem uzņēmumiem, kur tas izriet no vai ir
saistīts ar jebkuru prasību, ka Preces pārkāpj Intelektuālā īpašuma tiesības.
Pārdevējs atbilstoši iepako Preces un piegādā tās (vai piesaista pārvadāšanas uzņēmumu, lai to izdarītu) Pasūtījumā norādītajā laikā un vietā. Pārdevējs apdrošina
Preces līdz brīdim, kad Pircējs pieņem Preces. Ieguvumi un apgrūtinājumi, kas attiecas uz Precēm, un to nejaušas nozaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet
Pircējam pēc tam, kad Pircējs ir pieņēmis šādas Preces, kas jāapstiprina jebkurā dokumentētā rakstiskā formā (piemēram, nodošanas un pieņemšanas protokolā
vai Pircēja e-pastā).
Ja piegāde kavējas ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām, Pircējs var atcelt šo Līgumu bez saistībām vai atbildības, izņemot gadījumus, kas paredzēti 7.8. punktā,
pat ja Pircējs jau ir saņēmis Preces. Turklāt Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs samaksā nokavējuma procentus 0.05% apmērā no visas Pasūtījuma
maksas, kas aprēķināti par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu. Ja šeit norādītie nokavējuma procenti nesedz visus Pircējam nodarītos
zaudējumus, Pircējam ir tiesības pieprasīt papildu zaudējumu atlīdzību saskaņā ar vispārējiem tiesību aktu noteikumiem. Vai arī Pircējs var piešķirt Pārdevējam
papildu laiku piegādes veikšanai, neatsakoties no jebkādām tiesībām uz zaudējumu atlīdzību pret Pārdevēju. Pircējs patur tiesības pieprasīt no Pārdevēja
zaudējumu atlīdzību un nokavējuma procentus novēlotas piegādes gadījumā un gadījumā, ja Pārdevējs nepilda savas saistības saskaņā ar šo Līgumu vai tiesību
aktiem, kas Pircējam rada zaudējumus vai izdevumus.
Pircējs var atteikties pieņemt jebkādu Preču pārpalikumu, kas pārsniedz Pasūtījumā norādīto daudzumu, un šāda atteikuma gadījumā Pircējs nekādā veidā nav
atbildīgs ne pret Pārdevēju, ne pret trešajām personām, un jo īpaši Pircējs neuzņemas nekādas izmaksas, izdevumus vai risku, kas saistīts ar šāda nepieņemta
Preču pārpalikuma atdošanu Pārdevējam.
Ja Pircējs saņem preces vai maksā par tām, tas pats par sevi nenozīmē, ka: (a) Pircējs: (i) pieņem Preces; vai (ii) atsakās no jebkādām savām tiesībām; (b) Preces
atbilst Pircēja specifikācijām vai prasībām; vai (c) Pārdevējs ir izpildījis savas saistības saskaņā ar 7.1. vai 7.2. punktu.
Ja Preces neatbilst prasībām un garantijām, kas noteiktas 7.1., 7.2. punktā vai norādītas Rīkojumā vai piemērojamos tiesību aktos, Pircējs var (neierobežojot
citas savas tiesības) pilnībā vai daļēji noraidīt Preces un/vai pieprasīt Pārdevējam nomainīt vai salabot dažas vai visas Preces un/vai samazināt maksu par
bojātajām Precēm. 7.1. punktā minētās garantijas ir spēkā 24 mēnešus vai citu Pasūtījumā norādīto termiņu no Preču piegādes dienas, izņemot 7.2. punktā minēto
garantiju, kas turpinās bezgalīgi. Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par garantiju pārkāpumu jebkurā brīdī 24 mēnešu laikā vai citā Pasūtījumā norādītajā
termiņā.
Ja Pircējs atceļ šo Līgumu vai noraida visas vai dažas Preces saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Pircējam nav citu saistību pret Pārdevēju, kā vien
ļaut Pārdevējam saņemt noraidītās Preces laikā un vietā, ko Pircējs norādījis Pārdevējam. Pircējs var pieprasīt no Pārdevēja pamatotus uzglabāšanas un
apdrošināšanas izdevumus (ja tādi rodas) no Preču saņemšanas brīža līdz brīdim, kad Pārdevējs saņem noraidītās Preces.
Pārdevējam ir jānodrošina, ka visas Preces, kas ir bīstamas to ķīmiskā sastāva dēļ, ir pareizi marķētas ar atbilstošām brīdinājuma zīmēm un saskaņā ar visām
pārējām piemērojamām prasībām. Pārdevējam ir jāiesniedz Pircējam starptautiski pieņemtie visu piegādāto bīstamo un kaitīgo ķīmisko materiālu un preču
apraksti: MDDL (materiālu drošības datu lapa (Materials Safety Data Sheet – MSDS)).
Noteikumi, kas attiecas uz Pakalpojumu iegādi
Pārdevējs garantē un apliecina, ka tas pildīs savus šajā Līgumā noteiktos pienākumus ar pienācīgu rūpību, kas piemērojama šāda veida Pakalpojumu izpildei, un
saskaņā ar turpmāk tekstā norādītajiem Pakalpojumu standartiem:
(a) Pārdevējs sniedz Pakalpojumus profesionāli un savlaicīgi, izmantojot prasmju, zināšanu un spriestspējas līmeni, kas nepieciešams vai pamatoti sagaidāms no
salīdzināmu pakalpojumu sniedzējiem. Pārdevējs garantē, ka Pakalpojumi atbilst visiem aprakstiem un specifikācijām, ko Pārdevējs ir sniedzis Pircējam,
piemērojamiem tiesību aktiem un Pircēja specifikācijām. Pārdevējs sniedz Pircējam mutiskus un rakstveida progresa ziņojumus, kā to Pircējs laiku pa laikam
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var pieprasīt. Gadījumā, ja Pārdevējs sniedz Pakalpojumus laikā un pēc būtības, pēc Pakalpojumu pabeigšanas Pārdevējs iesniedz Pircēja pieņemšanai
ziņojumu, kurā norādīts nostrādāto stundu skaits un izmantotie materiāli. Pārdevējs piedāvā Darba produktus Pircējam pieņemamā formā un veidā.
(b) Pārdevējam ir visas attiecīgās atļaujas, lai veiktu savu uzņēmējdarbību un sniegtu Pakalpojumus, kā arī visi sertifikāti, apliecinājumi vai citi dokumenti, kas
nepieciešami saskaņā ar likumu, vai kurus norādījis Pircējs.
Veicot Pakalpojumus, Pārdevējs ievēro: (i) piemērojamos tiesību aktus; (ii) drošu darba praksi (tostarp, ja Pakalpojumi ir jāsniedz Pircēja vai Saistītā uzņēmuma
atrašanās vietā, Pircēja vides, veselības, drošības vadlīnijas) un (iii) jebkādas politikas un uzņēmējdarbības rīcības kodeksus, par kuriem Pircējs paziņo
Pārdevējam.
Ja Pakalpojumi neatbilst šā Līguma noteikumiem vai tiesību aktiem, Pircējs var (neskarot citas tiesības, kas tam var būt): (i) pieprasīt Pārdevējam veikt tādus
koriģējošus vai papildu Pakalpojumus, kādi var būt nepieciešami, lai novērstu attiecīgo neizpildi; un/vai (ii) atteikties pieņemt jebkādu turpmāku Pakalpojumu
izpildi, ko Pārdevējs mēģina veikt; un/vai (iii) pilnībā vai daļēji izbeigt šo Līgumu; un/vai (iv) iegādāties aizvietojošus pakalpojumus no cita piegādātāja uz
Pārdevēja rēķina; un/vai (v) saukt Pārdevēju pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem un papildu izmaksām, kas radušās; un/vai (vi) likt Pārdevējam atmaksāt
visas summas, ko Pircējs iepriekš samaksājis Pārdevējam saskaņā ar šo Līgumu, un pieprasīt jebkādus citus zaudējumus, kas radušies Pārdevēja darbības vai
bezdarbības dēļ.
Pakalpojumu novēlotas izpildes gadījumā Pircējs var atcelt šo Līgumu bez saistībām vai atbildības, pat ja Pārdevējs ir izpildījis daļu no Pakalpojumiem. Turklāt
Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs samaksā nokavējuma procentus 0.05% apmērā no visas Pasūtījuma maksas, kas aprēķināti par katru kavējuma dienu.
Ja šeit norādītie nokavējuma procenti nesedz visus Pircējam nodarītos zaudējumus, Pircējam ir tiesības pieprasīt papildu zaudējumu atlīdzību saskaņā ar
vispārējiem tiesību aktu noteikumiem. Vai arī Pircējs var piešķirt Pārdevējam papildu laiku Pakalpojumu sniegšanai, neatsakoties no jebkādām tiesībām uz
zaudējumu atlīdzību pret Pārdevēju. Pircējs patur tiesības pieprasīt no Pārdevēja zaudējumu atlīdzību un nokavējuma procentus novēlota izpildījuma gadījumā
un gadījumā, ja Pārdevējs nepilda savas saistības saskaņā ar šo Līgumu vai tiesību aktiem, kas Pircējam rada zaudējumus vai izdevumus.
Pārdevējs piešķir Pircējam garantiju, lai nodrošinātu uz Pasūtījuma pamata sniegto Pakalpojumu kvalitāti, pareizību un uzticamību tā spēkā esamības laikā, kā
arī vismaz uz 12 (divpadsmit) mēnešiem pēc Pakalpojumu pabeigšanas, ja vien Pasūtījumā nav norādīts citādi.
Intelektuālā īpašuma tiesības
Pārdevējs garantē, ka visi Darba produkti būs tā oriģināldarbs. Ar šo Pārdevējs (i) bez pretenzijām nodod Pircējam visas Intelektuālā īpašuma tiesības uz Darba
produktiem no to radīšanas brīža; un (ii) atsakās no visām morālajām tiesībām, kas saistītas ar Darba produktiem. Pircējs saglabā ekskluzīvas īpašumtiesības uz
Darba produktiem un ar tiem saistītajām Intelektuālā īpašuma tiesībām pēc šā Līguma izbeigšanas vai termiņa beigām, un tam ir tiesības rīkoties ar Darba
Produktiem un tos lietot pēc savas gribas, tostarp, bet ne tikai, publicēt vai noformēt jebkādā citā veidā, mainīt tos un citādi izmantot, tos jebkādā veidā nodot
trešajām personām un jebkādā citā veidā pilnībā gūt no tiem labumu. Pārdevējs sniedz visu nepieciešamo palīdzību, lai īstenotu Pircēja tiesības saskaņā ar šo
punktu, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas atzīšanas apliecinājuma un citu dokumentu noformēšanu, ko Pircējs pamatoti pieprasa, lai reģistrētu,
izveidotu, uzturētu, īstenotu, aizstāvētu vai aizsargātu jebkādas Intelektuālā īpašuma tiesības uz Darba produktu.
Dažu valstu tiesību akti var neatļaut Intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu, kā norādīts šo Noteikumu un nosacījumu 9.1. punktā. Ciktāl tas tā ir, Pārdevējs ar
šo piešķir Pircējam un tā Saistītajiem uzņēmumiem uz pilnu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības termiņu ekskluzīvu, apakšlicencējamu, vispasaules,
neatsaucamu, nododamu, bezatlīdzības licenci izmantot, modificēt un papildināt Intelektuālā īpašuma tiesības (un visas īpašumtiesības vai tehnoloģijas, kas
ietvertas vai saistītas ar tām), un apvienot tās ar citiem materiāliem, katrā gadījumā tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai Pircējs un tā Saistītie uzņēmumi varētu
izmantot, ražot un attīstīt Darba produktu un pilnībā izmantot tiesības, kas tiem piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu.
No piegādes brīža Pircējam Pārdevējs nodod īpašumtiesības uz visām fiziskajām precēm, kuras tas piegādā Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.
Pārdevējs atzīst, ka summas, kas Pircējam jāmaksā saskaņā ar šo Līgumu, ir laba, derīga un pilnīga atlīdzība par īpašumtiesību iegūšanu Pircējam uz Darba
produktiem un Intelektuālā īpašuma tiesībām uz tiem; īpašumtiesību uz fiziskajiem priekšmetiem nodošanu.
Pārdevējs nedrīkst izpaust Pircējam citu personu konfidenciālo informāciju. Pārdevējs garantē, ka Darba produkti nepārkāpj nevienas trešās personas Intelektuālā
īpašuma tiesības. Pārdevējs aizstāv Pircēju un tā Saistītos uzņēmumus pret jebkādām prasībām, ka Darba produkts pārkāpj jebkādas šādas tiesības, un atlīdzina
viņiem jebkādus zaudējumus, bojājumus, izmaksas, izdevumus (tostarp pamatotus juristu honorārus), norēķinus un spriedumus, kas radušies Pircējam vai tā
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Saistītajiem uzņēmumiem, vai ikvienam, kas Darba produkta izmantošanas tiesības ieguvuši no Pircēja vai tā Saistītajiem uzņēmumiem, kur tas izriet no vai ir
saistīts ar jebkuru prasību, ka Darba produkts pārkāpj Intelektuālā īpašuma tiesības. Pircējs nekavējoties paziņo Pārdevējam par jebkuru šādu prasību.
10. Datu aizsardzība [šis punkts attiecas uz Pasūtījumiem, kas saistīti ar Personas datu izpaušanu]
10.1. Sniedzot Pakalpojumus vai nodrošinot Preces, Pārdevējs ievēro un pilda Latvijas Republikā noteiktos personas datu aizsardzības likumus.
10.2. Gadījumā, ja Pircējs sniedz Pārdevējam informāciju, kas satur Personas datus, vai Pārdevējs piekļūst informācijai, kas satur Personas datus, kamēr viņš apstrādā
Pasūtījumus un sniedz Pakalpojumus/Preces, tā tiek izmantota tikai Pakalpojumu sniegšanai vai Preču nodrošināšanai saskaņā ar šo Līgumu Līguma darbības
laikā, ja vien Latvijas Republikas piemērojamajos likumos nav paredzēts kāds ilgāks termiņš.
10.3. Šis 10.3. punkts attiecas gan uz to, ka Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus kā Datu apstrādātājs (10.4. punkts), gan uz to, ka tas apstrādā Pircēja personas
datus kā Datu pārzinis (ciktāl tas ir atļauts 10.5. punktā).
10.3.1. Pārdevējam, apstrādājot Pircēja personas datus, ir jāievēro piemērojamie Datu aizsardzības tiesību akti.
10.3.2. Katrs Līdzējs pamatoti sadarbojas ar otru Līdzēju un palīdz tam saistībā ar jebkādu: (i) Pircēja Personas datu konfidencialitātes, integritātes vai
pieejamības apdraudējumu vai kompromitēšanu; un (ii) saziņu, pieprasījumiem (piemēram, subjektu piekļuves pieprasījumiem vai pieprasījumiem labot
vai dzēst), iebildumiem vai jebkādiem citiem paziņojumiem, kas saņemti no regulatīvajām iestādēm vai jebkuras citas personas saistībā ar Pircēja
Personas datiem.
10.4. Šis 10.4. punkts attiecas uz visu Pārdevēja īstenoto Pircēja Personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs apstrādā Pircēja Personas datus kā Datu
pārzinis saskaņā ar 10.5. punktu.
10.4.1. Pircējs ieceļ Pārdevēju par savu Pircēja Personas datu apstrādātāju.
10.4.2. Pārdevējs apstrādā Pircēja Personas datus tikai: (i) Pircēja vārdā (nevis savā vārdā); (ii) lai sniegtu Pakalpojumus; (iii) ciktāl tas ir nepieciešams, lai
sniegtu Pakalpojumus; un (iv) saskaņā ar Pircēja pamatotiem laiku pa laikam sniegtiem rakstiskiem norādījumiem.
10.4.3. Pārdevējs saņem Pircēja iepriekšēju rakstveida informāciju par Apstrādi saskaņā ar 10.4. punktu, kā norādīts turpmāk tekstā, izņemot ciktāl tas ir grozīts
vai papildināts Pasūtījumā:
(i) Apstrādes priekšmets:

Pakalpojumu sniegšana Pircējam.

(ii) Apstrādes ilgums:

Līguma darbības termiņš.

(iii) Apstrādes veids un mērķis:

Saskaņā ar Pakalpojumu aprakstu un kā
tālāk norādīts Pasūtījumā.

(iv) Apstrādājamo Personas datu veidi:

Skatīt Pasūtījumu.

(v) Datu subjektu kategorijas, uz kurām
Skatīt Pasūtījumu.
attiecas apstrādājamie Personas dati:
10.4.4. Saskaņā ar 3.2. punktu, ja Pārdevējs ieceļ kādu apakšuzņēmēju par papildu Datu apstrādātāju Pircēja personas datu apstrādei, Pārdevējs to nodarbina uz
noteikumiem, kas nodrošina šajā 10.4. punktā izklāstītajiem noteikumiem līdzvērtīgu aizsardzību.
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10.4.5. Pārdevējs nedrīkst apstrādāt Pircēja personas datus ārpus Pārdevēja jurisdikcijas (un, ja Pārdevējs atrodas Eiropas Ekonomikas zonā, Pārdevēja
jurisdikcija tiek uzskatīta par Eiropas Ekonomikas zonu), ja vien tas vispirms nav: (i) saņēmis Klienta iepriekšēju rakstveida piekrišanu; un (ii) vienojies
ar Klientu un ieviesis pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka pārsūtīšana atbilst piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
10.4.6. Palīdzība Pircējam
(i) Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma palīdz Pircējam novērtēt Apstrādes ietekmi uz Pircēja Personas datu aizsardzību, tai skaitā nodrošinot:
A. sistemātisku aprakstu par to, kā Pircēja Personas dati tiek apstrādāti vai tiek plānots tos apstrādāt;
B. aprakstu par pasākumiem, ko tas ir īstenojis, lai aizsargātu Pircēja Personas datus un palīdzētu Pircējam atbildēt uz Datu subjekta
pieprasījumiem; un
C. novērtējumu par konkrētiem riskiem, par kuriem Pārdevējs ir informēts, attiecībā uz Datu subjektu tiesībām un brīvībām, kas izriet no
Pārdevēja Apstrādes vai ir saistītas ar to.
(ii) Pārdevējs palīdz Pircējam, ja tas ir pamatoti pieprasīts, gadījumos, kad Pircējs nolemj iepriekš konsultēties ar attiecīgo datu aizsardzības iestādi.
10.4.7. Pārdevējs: (i) uztur sarakstu ar visiem apakšapstrādātājiem, kurus tas ir piesaistījis Pircēja Personas datu apstrādei, un par šādu apakšapstrādātāju
atrašanās vietu (ieskaitot visas piedāvātās Apstrādes vietas); (ii) pēc pieprasījuma nodrošina šā saraksta pieejamību Pircējam (piemēram, nodrošinot tā
pieejamību Pārdevēja korporatīvajā tīmekļa vietnē); un (iii) atjaunina šo sarakstu.
10.4.8. Pārdevējs nodrošina, ka Pircējam ir pieejama visa informācija, kas nepieciešama, lai pierādītu atbilstību šim 10. punktam un piemērojamajiem datu
aizsardzības tiesību aktiem, un ļauj veikt un piedalīties šīs atbilstības revīzijās (tostarp pārbaudēs), ko veic Pircējs vai cits Pircēja pilnvarots revidents
(ja Līdzējs sedz savas sagatavošanās darba laika izmaksas).
10.4.9. 14 dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām (vai izbeigšanas) Pārdevējs (pēc Pircēja izvēles) iznīcina vai atdod Pircējam visus Pircēja Personas datus,
kas ir tā rīcībā vai kontrolē. Šī prasība nav piemērojama, ciktāl piemērojamajos tiesību aktos ir noteikts, ka Pārdevējam ir jāsaglabā daži vai visi Pircēja
Personas dati.
10.4.10. Ja Pārdevējs saņem jebkādu saziņu no jebkuras personas (ieskaitot Datu subjektus vai datu aizsardzības iestādes) attiecībā uz Pircēja Personas datu
Apstrādi, Pārdevējs: (a) paziņo par to Pircējam 1 darbadienas laikā pēc to saņemšanas; (b) palīdz Pircējam, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai Pircējs
varētu uz to reaģēt; un (c) neatbild tieši uz to bez Pircēja rakstveida atļaujas.
10.4.11. Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē Pircēju, ja tas uzskata, ka kāds no Pircēja norādījumiem pārkāpj piemērojamos datu aizsardzības likumus.
10.4.12. Pārdevējs palīdz Pircējam saistībā ar jebkuru Datu pārkāpumu un jebkuru iespējamu vai draudošu datu pārkāpumu (katrs no tiem ir "Drošības
notikums"), (i) par to paziņojot Pircējam 24 stundu laikā pēc tam, kad tas uzzinājis par Drošības notikumu; (ii) sniedzot Pircējam visu attiecīgo
informāciju un dokumentāciju, kas ir tam (vai tā apakšapstrādātājiem) zināma, to valdījumā vai kontrolē attiecībā uz Drošības notikumu; un (iii)
sadarbojas ar Pircēju un veic tādus pasākumus, kādus Pircējs var pamatoti pieprasīt, lai palīdzētu izmeklēt, mazināt un novērst jebkuru Drošības
notikumu.
10.5. Šis 10.5. punkts attiecas gan uz to, ka Pārdevējs Apstrādā Pircēja Personas datus kā Datu apstrādātājs, gan (ciktāl tas ir norādīts 10.6. punktā) uz to, ka tas
Apstrādā Pircēja personas datus kā Datu pārzinis. Pārdevējs: (i) Pircēja Personas datu apstrādē ievēro visus piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus; (ii)
nodrošina, ka katrai personai, kas darbojas tā pakļautībā un kam ir piekļuve Pircēja Personas datiem, ir saistošas atbilstošas līgumsaistības par konfidencialitāti
vai ka tai ir atbilstošs likumā noteikts pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pircēja Personas datiem; un (iii) īsteno un uztur atbilstošus tehniskos un
organizatoriskos pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu Pircēja Personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, bojājumiem, nozaudēšanas,
pārveidošanas, neatļautas izpaušanas vai piekļuves, ieskaitot pasākumus, kas izklāstīti Pircēja informācijas drošības grafikā, kas pieejams
https://www.pmi.com/legal/legal-documents, un (neskarot iepriekš minētā vispārīgumu) kā to pieprasa piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti.
10.6. Pārdevējs var apstrādāt savā vārdā (kā Datu pārzinis) Pircēja Personas datus, kas ietver Pircēja vai tā Saistīto uzņēmumu personāla kontaktinformāciju, tikai
tiktāl, ciktāl Pārdevējam šādi dati ir jāapstrādā, lai (i) īstenotu savas likumīgās tiesības vai (ii) pārvaldītu savas komerciālās attiecības ar Pircēju un tā Saistītajiem
7

uzņēmumiem, ar nosacījumu, ka tas neietver mārketingu individuāliem Pircēja vai tā Saistīto uzņēmumu darbiniekiem, vai jebkuram no tiem piederošam
piegādātājam.
10.7. Ja Pārdevējs darbojas kā Datu pārzinis, tas paziņo Pircējam, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, par Datu pārkāpumu pēc tam, kad tas ir kļuvis zināms, un apņemas
(neskarot citus savus pienākumus saskaņā ar šo 10. punktu) konsultēties ar Pircēju par darbībām, kas var būt pamatoti nepieciešamas vai piemērotas, lai
izmeklētu, mazinātu un novērstu datu aizsardzības pārkāpumu un citādi palīdzētu Līdzējiem izpildīt savus attiecīgos pienākumus saskaņā ar piemērojamiem
datu aizsardzības tiesību aktiem.
10.8. Pircējs un tā Saistītie uzņēmumi savā vārdā (katrs kā Datu pārzinis) apstrādās noteiktus Personas datus, kas attiecas uz Pārdevēju un tā Saistītajiem uzņēmumiem.
Detalizētu informāciju skatiet Trešās personas konfidencialitātes paziņojumā.
11.

Definīcijas
Saistītais uzņēmums ir jebkurš uzņēmums, kas kontrolē, kuru kontrolē vai kas ir kopīgā kontrolē ar attiecīgo līdzēju, un "kontrole" (un tās varianti) nozīmē
spēju tieši vai netieši virzīt citas personas lietas, izmantojot īpašumtiesības, līgumu vai citādi.
Līgums ir līgums, kas izveidots ar Rīkojumu un šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.
Pircējs ir SIA Philip Morris Latvia, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, Latvija, un kā tāds (vai tamlīdzīgi, piem., “Klients”,
“Pasūtītājs”) ir norādīts Pasūtījumā.
Konfidenciāla informācija ir jebkura uzņēmējdarbības un/vai tehniska informācija, (i) kas attiecas uz Pakalpojumu, Preču vai Darba produkta priekšmetu, (ii)
par attiecīgajiem produktiem, darbībām, pētniecības un attīstības centieniem, stratēģijām informācijas sniegšanai sabiedrībai, publicitāti, attīstību utt.,
izgudrojumiem, komercnoslēpumiem, datoru programmatūru, plāniem, nodomiem, tirgus statusu un/vai iespējām, procesiem, receptēm, formulām, pārdevēja
un klienta attiecībām, pircēja un Philip Morris Starptautisko saistīto personu finansēm un citām uzņēmējdarbības operācijām un lietām, un (iii) par trešajām
personām, kuru konfidencialitāti nodrošina Pircējs, kas Pārdevējam ir atklāta vai var tikt atklāta rakstveida un/vai citos materiālos, izmantojot Pārdevēja piekļuvi
Pircēja vai jebkura tā Saistītā uzņēmuma telpām, aprīkojumam vai iekārtām, vai sazinoties mutiski, izmantojot elektroniskos līdzekļus utt., ar Pircēja vai tā
Saistīto uzņēmumu darbiniekiem, konsultantiem vai aģentiem saistībā ar Pakalpojumiem, Precēm vai Darba produktu un ar tiem saistīto dokumentāciju, kā arī
visiem taustāmiem šādas informācijas atveidojumiem.
Pircēja dati / Pircēja personas dati ir dati, kurus vai nu: (a) Pircējs vai persona, kas rīkojas tā vārdā, sniedz Pārdevējam vai kam ļauj Pārdevējam piekļūt
saistībā ar šo Līgumu; vai (b) Pārdevējs rada, sniedzot Pakalpojumus.
Datu pārzinis ir persona, kas viena pati vai kopīgi ar citiem nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.
Datu apstrādātājs ir persona, kas apstrādā Personas datus Datu pārziņa vārdā.
Datu subjekts ir identificēta vai identificējama fiziska vai juridiska persona. "Identificējama" fiziska vai juridiska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši
identificēt, tostarp atsaucoties uz identifikācijas numuru vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi tās fiziskajai, fizioloģiskajai, garīgajai, ekonomiskajai,
kultūras vai sociālajai identitātei.
Preces ir preces, kuras Pārdevējam ir jānodrošina saskaņā ar Pasūtījumu.
Intelektuālā īpašuma tiesības ir visas tiesības jebkurā valstī vai jurisdikcijā attiecībā uz patentiem, izgudrojumiem, komercnoslēpumiem un citām zinātības
tiesībām, autortiesībām (tostarp jebkādiem paplašinājumiem vai atjaunošanu), tiesības, kas piešķir autortiesībām līdzvērtīgu aizsardzību, tiesības uz datubāzēm,
reģistrētiem dizainparaugiem, dizainparaugu tiesībām, rūpnieciskiem dizainparaugiem un funkcionāliem modeļiem, preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem,
uzņēmumu nosaukumiem, tirdzniecības noformējumu, logotipiem, domēna vārdiem un visām reģistrācijām vai pieteikumiem, lai reģistrētu jebkuru no
iepriekšminētajiem priekšmetiem.
Pasūtījums ir dokuments (piemēram, pirkuma pasūtījums, līguma informācijas dokuments), kurā iekļauti šie noteikumi.
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Līdzējs ir Pārdevējs un Pircējs atsevišķi vai kopā.
Personas dati ir jebkuri dati, kas attiecas uz Datu subjektu.
"Apstrādāt" (un tā varianti, piemēram, "Apstrāde") nozīmē veikt jebkuru darbību vai darbību kopumu ar datiem, neatkarīgi no tā, vai tas notiek automātiski vai
nē, piemēram, vākt, reģistrēt, organizēt, uzglabāt, pielāgot vai mainīt, izgūt, konsultēt, izmantot, atklāt (pārraidot, izplatot vai citādi darot pieejamus), saskaņot
vai kombinēt, bloķēt, dzēst vai iznīcināt.
Pārdevējs ir fiziska persona vai juridiska persona, kas veic saimniecisku vai profesionālu darbību savā vārdā un kā tāda (vai līdzīga, piemēram , "Piegādātājs,
"Pakalpojuma sniedzējs") ir norādīta Pasūtījumā.
Pakalpojumi ir pakalpojumi, kas Pārdevējam ir jāsniedz saskaņā ar šo Līgumu.
Darba produkts ir visi materiāli, kurus Pārdevējs rada vai piegādā Pircējam, izpildot šo Līgumu. Tas ietver arī (bet ne tikai) rasējumus, projektus, specifikācijas,
attēlus, citus darba dokumentus.
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