
„KASPERSKY LAB“ GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ SUTARTIS („LICENCINĖ 

SUTARTIS“) 

 

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRIEŠ PRADĖDAMI VARTOTI 

PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. 

 

NORĖDAMI PASIRAŠYTI ŠIĄ LICENCINĘ SUTARTĮ, TURITE BŪTI PILNAMEČIAI. 

JEI ESATE NEPILNAMETIS, ŠIĄ LICENCINĘ SUTARTĮ TURI PERSKAITYTI IR SU 

JA SUTIKTI VIENAS IŠ JŪSŲ TĖVŲ ARBA TEISĖĮTAS GLOBĖJAS.  VIENAS IŠ 

TĖVŲ (TĖVAI) AR TĖVŲ PAREIGŲ TURĖTOJAS (-AI) JŪSŲ VARDU TURI SUTIKTI 

SU ŠIA LICENCINE SUTARTIMI IR PRISIIMTI VISĄ ATSAKOMYBĘ UŽ VISUS 

GALUTINIO VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMUS PAGAL ŠIOS SUTARTIES SĄLYGAS. 

 

PALEISDAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA LICENCINĖS SUTARTIES LANGE 

SPUSTELĖDAMI MYGTUKĄ, NURODANTĮ JŪSŲ SUTIKIMĄ, ARBA ĮVESDAMI 

ATITINKAMĄ SIMBOLĮ (-IUS) PATVIRTINATE, KAD ESATE PILNAMETIS, IR KAD 

SAVO ARBA SAVO VAIKO VARDU SUTINKATE SU ŠIA LICENCINE SUTARTIMI IR 

PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ UŽ VISUS GALUTINIO VARTOTOJO 

ĮSIPAREIGOJIMUS PAGAL ŠIOS LICENCINĖS SUTARTIES SĄLYGAS. 

PALEISDAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA LICENCIJOS SUTARTIES LANGE 

SPUSTELĖDAMI MYGTUKĄ, NURODANTĮ JŪSŲ SUTIKIMĄ, ARBA ĮVESDAMI 

ATITINKAMĄ SIMBOLĮ (-IUS), TAIP PAT BESĄLYGIŠKAI SUTINKATE SU ŠIOS 

LICENCINĖS SUTARTIES NUOSTATOMIS IR SĄLYGOMIS IR ĮGYJATE TEISĘ 

NAUDOTIS PROGRAMINE ĮRANGA PAGAL ŠIOS LICENCINĖS SUTARTIES NUOSTATAS 

IR SĄLYGAS. 

 

JEI SU ŠIOS LICENCINĖS SUTARTIES SĄLYGOMIS NESUTINKATE ARBA ESATE 

NEPILNAMETIS, PRIVALOTE NUTRAUKTI PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMĄ IR 

(ARBA) PAŠALINTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. 

 

JEIGU KARTU SU PROGRAMINE ĮRANGA PATEIKIAMA LICENCINĖS SUTARTIS ARBA 

PANAŠUS DOKUMENTAS, ŠIAME DOKUMENTE PATEIKTOMS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

NAUDOJIMO SĄLYGOMS TEIKIAMA PIRMENYBĖ DABARTINĖS LICENCINĖS SUTARTIES 

ATŽVILGIU. 

 

A SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Apibrėžtys 

1.1. Programinė įranga reiškia programinę įrangą, pridedamą ir (arba) 

susijusią medžiagą bei Naujinius, kaip aprašyta Vartotojo vadove.  

1.2. Teisių turėtojas (visų – išimtinių ar kitaip susijusių su 

Programine įranga – teisių turėtojas) reiškia „AO Kaspersky Lab“ – 

bendrovę, registruotą pagal Rusijos Federacijos įstatymus. 

1.3. Kompiuteris – operacinė sistema, virtuali mašina arba techninė 

įranga, įskaitant darbo stotį, mobilųjį įrenginį arba serverį, kuriam 

skirta Programinė įranga ir (arba) kur Programinė įranga bus įdiegta 

ir (arba) naudojama. 

1.4. Programinės įrangos Standartinė arba Nemokama versija – 

Programinės įrangos versija, kuri vartotojams teikiama nemokamai. 

1.5. Programinės įrangos Išplėstinė arba „Premium“ versija – 

Programinės įrangos versija, kurios funkcijos gali būti naudojamos tik 

ją aktyvinus. 



1.6. Galutinis vartotojas (jūs / jūsų) reiškia asmenį (-is), diegiantį 

(-čius) arba naudojantį (-čius) Programinę įrangą savo vardu, arba 

kuris (kurie) legaliai naudoja Programinės įrangos kopiją, arba, jeigu 

Programinė įranga parsiųsta ar įdiegta organizacijos vardu, 

pavyzdžiui, darbdavio, „jūs“ toliau reiškia organizaciją, kuriai 

Programinė įranga buvo parsiųsta ar įdiegta ir kuriai atstovauja 

autorizuotas atstovas, įgaliotas sutikti su Licencine sutartimi jos 

vardu. Šiuose punktuose terminas „organizacija“ be apribojimų taikomas 

visiems partneriams, ribotos atsakomybės bendrovėms, korporacijoms, 

asociacijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, koncernams, bendroms 

įmonėms, darbo organizacijoms, neįregistruotoms organizacijoms arba 

valstybinėms įstaigoms. Nemokamai platinamai programinei įrangai, 

išskyrus vertinimo tikslais pateiktą programinę įrangą, Galutinis 

vartotojas (jūs / jūsų) reiškia tik fizinį (-ius) asmenį (-is). 

1.7. Partneris (-iai) reiškia organizacijas ar asmenį (-is), kuris 

(kurie) platina Programinę įrangą pagal susitarimą ir licenciją, gautą 

iš Teisių turėtojo. 

1.8. Atnaujinimas (-ai) – programinės įrangos antivirusinės duomenų 

bazės, patobulinimai, kodai, plėtotės ir (arba) pakeitimai. 

1.9. Programinės įrangos plėtiniai – Teisių turėtojo teikiami 

papildomi programinės įrangos komponentai ir paslaugos, kurie išplečia 

Programinės įrangos funkcijas ir kuriuos galima naudoti kartu su 

Programine įranga arba be jos, ir dėl kurių gali reikėti įsigyti naują 

arba išplėsti esamą licenciją. Kai kurie plėtiniai pateikiami 

nemokamai, o kiti – už mokestį. Prieš įsigydami šiuos plėtinius galite 

apie juos sužinoti daugiau. 

1.10. Vartotojo vadovas reiškia vartotojo vadovą, administratoriaus 

instrukcijas, žinyną ir susijusią aiškinamąją ar kitokią medžiagą. 

1.11. Licencijos liudijimas reiškia dokumentą, kuris gali būti 

pateikiamas Galutiniam vartotojui ir su kuriuo pateikiamas aktyvinimo 

kodas bei daugiau informacijos apie licenciją. 

1.12. Portalas – tai Teisių turėtojo žiniatinklio išteklius, skirtas 

įdiegtos Programinės įrangos bei suteiktų Licencijų valdymui. 

1.13. Vartotojo paskyra – asmeninė Interneto portalo skiltis, sukurta 

naudojant duomenis, kuriuos pateikė Galutinis vartotojas registracijos 

portale metu. Vartotojo paskyra Galutiniam vartotojui suteikti 

galimybę prieiti prie Interneto portalo ir atlikti veiksmus, 

išvardytus A skyriaus 1.12 punkte. 

 

2. Licencijos suteikiamos teisės 

2.1. Teisių turėtojas suteikia jums neišskirtinę licenciją naudoti 

Programinę įrangą pagal Vartotojo vadove arba Teisių savininko 

techninės pagalbos interneto svetainėje aprašytas funkcijas, su 

sąlyga, kad laikotės visų šioje Licencinėje sutartyje nurodytų 

techninių reikalavimų, apribojimų ir naudojimo sąlygų. 

Bandomoji versija. Jei gavote, parsisiuntėte ir (arba) įdiegėte 

Programinės įrangos bandomąją versiją, jums suteikiama bandomoji 

Programinės įrangos licencija, jūs galite naudoti Programinę įrangą 

tik vertinimo tikslams ir tik per vieną taikytiną vertinimo 

laikotarpį, nebent nurodyta kitaip, nuo bandomosios versijos įdiegimo 

datos. Naudoti Programinę įrangą bet kokiems kitiems tikslams arba 

pasibaigus vertinimo laikotarpiui griežtai draudžiama. 



Kelių programinių aplinkų programinė įranga; Daugelio kalbų programinė 

įranga; Dvigubos laikmenos programinė įranga; Keletas kopijų; 

Rinkiniai. Jei naudojate skirtingas Programinės įrangos versijas ar 

skirtingų kalbų Programinės įrangos versijas, jei gaunate Programinę 

įrangą daugialypėje laikmenoje, jei kitaip gaunate daug Programinės 

įrangos kopijų arba jei gavote Programinę įrangą kartu su kita 

Programine ¡ranga, bendras leidžiamas jūsų kompiuterių, kuriuose 

įdiegta Programinė įranga, skaičius turi atitikti kompiuterių skaičių, 

nurodytą licencijoje, gautoje iš Teisių turėtojo, nebent licencija 

leidžia kitaip. Kiekviena įsigyta licencija suteikia jums teisę 

įdiegti ir naudoti Programinę įrangą Kompiuterių ir (arba) Vartotojų 

paskyrų skaičiui, nurodytam A skyriaus 2.2 ir 2.3 punktuose. 

Teisė naudoti nemokamai platinamą Programinę įrangą (išskyrus 

vertinimo tikslais pateikiamą programinę įrangą) suteikiama tik 

fiziniams asmenims. Programinę įrangą fiziniai asmenys gali naudoti 

tik asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Juridiniams asmenims griežtai 

draudžiama naudoti Programinę įrangą, kuri platinama nemokamai, 

išskyrus Programinę įrangą, suteikiamą vertinimo tikslais. 

2.2. Jei Programinė įranga buvo gauta / įsigyta internetu, jūs turite 

teisę naudoti Programinę įrangą tokiam Kompiuterių ir (arba) Vartotojų 

paskyrų kiekiui, koks buvo nurodytas Programinės įrangos licencijos 

įsigijimo metu. 

2.3. Jei Programinė įranga buvo įsigyta fizinėje laikmenoje, turite 

teisę naudoti Programinę įrangą tokiam Kompiuterių ir (arba) Naudotojų 

paskyrų skaičiui, koks nurodytas ant Programinės įrangos pakuotės ar 

pridedamų dokumentų. 

2.4. Jūs turite teisę pasigaminti Programinės įrangos kopiją tik 

atsarginiais tikslais ir tik pakeisdami teisiškai priklausančią 

kopiją, jei ši kopija yra prarasta, sunaikinta arba tampa netinkama 

naudoti. Ši atsarginė kopija negali būti naudojama kitais tikslais ir 

turi būti sunaikinta, kai jūs prarandate teisę naudotis Programine 

įranga, arba kai jūsų licencija baigiasi arba yra nutraukiama dėl bet 

kokios kitos priežasties, įskaitant A skyriaus 3.15 punkte nurodytas 

priežastis, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus toje šalyje, 

kurioje jūs naudojate Programinę įrangą. 

2.5. Jūs galite perleisti neišimtinę licenciją naudotis Programine 

įranga kitiems asmenims pagal licenciją, suteiktą jums Teisių turėtojo 

su sąlyga, kad gavėjas sutinka laikytis visų šios Licencinės sutarties 

sąlygų ir pakeisti jus visiškai pagal suteiktą licenciją iš Teisių 

turėtojo. Jei jūs visiškai perleisite Teisių turėtojo suteiktas teises 

naudotis Programine įranga, jūs privalote sunaikinti visas Programinės 

įrangos kopijas, įskaitant atsargines kopijas. Jei esate perleistos 

licencijos gavėjas, turite sutikti laikytis visų šios Licencinės 

sutarties nuostatų ir sąlygų. Jei nesutinkate laikytis visų šios 

Licencinės sutarties nuostatų ir sąlygų, jūs negalite įdiegti ir 

(arba) naudoti Programinės įrangos. Kaip perleistos licencijos gavėjas 

taip pat sutinkate, kad, palyginti su pradiniu Galutiniu vartotoju, 

įsigijusiu Programinę įrangą iš Teisių turėtojo, neturite jokių 

papildomų ar daugiau teisių. 

2.6. Aktyvinę Programinę įrangą (išskyrus vertinimo tikslais pateiktą 

Programinę įrangą) per laikotarpį, nurodytą ant pakuotės (jei 

Programinė įranga buvo įsigyta ne internetu) arba nurodytą 



patvirtinant prenumeratos užsakymą arba perkant Programinę įrangą (jei 

Programinė įranga buvo įsigyta internetu), iš Teisių savininko arba jo 

Partnerių gausite automatinius Programinės įrangos Naujinius ir 

naujausias versijas bei techninę pagalbą, kaip aprašyta A skyriaus 

6 punkte. 

2.7. Norint naudotis Programine įranga, Jums gali tekti prijungti 

Programinę įrangą prie interneto portalo, pasinaudojant savo Vartotojo 

paskyra. Esate atsakingi už bet kokius su Teisių turėtojo ir (arba) jo 

partnerių ištekliais susijusius veiksmus, atliktus naudojant jūsų 

Vartotojo paskyrą. Sutinkate, kad Teisių turėtojas nebus atsakingas už 

neteisėtą jūsų Vartotojo paskyros naudojimą. 

 

3. Aktyvinimas ir sąlygos 

3.1. Teisių turėtojas neriboja standartinės ar nemokamos Programinės 

įrangos versijos naudojimo trukmės. 

3.2. Jei pakeisite savo kompiuterį arba keisite jame įdiegtą kitų 

gamintojų programinę įrangą, Teisių turėtojas gali jūsų pareikalauti 

pakartotinai aktyvinti Programinę įrangą. Teisių turėtojas gali 

apriboti kartų, kuriuos galima atlikti šį veiksmą, skaičių. 

3.3. Jei programinė įranga buvo gauta / įsigyta internetu, ji gali 

būti naudojama tik jums sutikus su šios Licencinės sutarties 

sąlygomis, kurios galioja įsigijimo metu nurodytą laikotarpį. 

3.4. Jei Programinė įranga buvo įsigyta fizinėje laikmenoje, 

Programinė įranga, jums priėmus šią Licencinę sutartį, gali būti 

naudojama tuo laikotarpiu, kuris yra nurodytas ant pakuotės ir 

prasideda priėmus šią Licencinę sutartį. 

3.5. Jei Programinę įrangą gavote iš Partnerio, Programinės įrangos 

naudojimo laikotarpis gali priklausyti nuo susitarimo tarp jūsų ir 

Partnerio. 

3.6. Jei yra Licencijos sertifikatas, Programinės įrangos naudojimo 

laikotarpis nurodytas Licencijos sertifikate. 

3.7. Jei naudojamasi prenumerata, Programinės įrangos naudojimo 

laikotarpis nurodytas patvirtinant prenumeratą. 

3.8. Jei programinė įranga aktyvinama pagal nemokamą licenciją, 

Programinės įrangos naudojimo laikotarpis apribojimas iki 1 (vienerių) 

metų. 

Jei Teisių turėtojas nurodo kitokį licencijos laikotarpį, Galutinis 

vartotojas apie tai tinkamai informuojamas. 

Laikotarpio pabaigoje Teisių savininkas gali pateikti naują nemokamą 

ribotąją licenciją, kad būtų galima naudoti Programinę įrangą. Tokiu 

atveju Programinė įranga aktyvinama automatiškai. 

3.9. Jei iš Teisių turėtojo gavote Programinę įrangą įvertinimo 

tikslams, kaip nurodyta A skyriaus 2.1 punkte, informacija apie 

terminą, kurį galite naudoti Programinę įrangą, nurodyta atitinkamame 

Teisių turėtojo internetinės svetainės skyriuje arba šią informaciją 

galite gauti Naudotojo vadove aprašytais būdais. 

3.10. Jei įsigyta Programinė įranga yra skirta pratęsti teisę naudotis 

anksčiau įsigyta Programine įranga, pakartotinai aktyvinti Programinę 

įrangą galite tik pateikę anksčiau įsigytos Programinės įrangos 

aktyvinimo kodą. Jei aktyvavimo kodo nėra, Programinės įrangos 

naudojimo laikotarpis bus apribotas, kaip nurodyta įsigyjant 



licenciją, ant pakuotės arba interneto svetainėje, kurioje įsigijote 

licenciją. 

3.11. Pasibaigus Programinės įrangos licencijai, kuri išduota 

Programinės įrangos išplėstinei versijai, Programinės įrangos 

išplėstinės versijos funkcijos bus apribotos iki standartinės arba 

nemokamos programinės įrangos versijos funkcijų, kaip aprašyta 

Vartotojo vadove. 

3.12. Kai baigsis Programinės įrangos licencijos galiojimas, Jums gali 

būti suteikta teisė toliau naudoti Programinę įrangą nurodytą 

laikotarpį, bet Programinės įrangos funkcijos gali būti ribotos. 

Daugiau informacijos rasite adresu help.kaspersky.com. 

3.13. Jei jūs nusipirkote Programinę įrangą naudoti daugiau nei 

viename kompiuteryje, Programinės įrangos licencijavimo laikotarpis 

prasideda nuo aktyvinimo pirmajame kompiuteryje datos arba yra 

nurodytas Licencijos sertifikate, jei jis yra. 

3.14. Naudojant kai kurių tipų ir versijų Programinę įrangą, Teisių 

turėtojas suteikia teisę pereiti nuo Programinės įrangos prie kitų 

Teisių turėtojo programų. Licencijos suteikimo trukmė ir kompiuterių 

skaičius po perėjimo gali keistis priklausomai nuo turimų Teisių 

turėtojo teisių. Kai iš vienos Programinės įrangos pereinama į kitą, į 

ankstesnę Programinę įrangą pagal esamos licencijos sąlygas grįžti 

nebegalima. 

Svarbu: perskaitykite taisykles, kuriomis apibrėžiamas kitos 

programinės įrangos, prieinamos toliau nurodytu adresu, naudojimas: 

www.kaspersky.com/flexible_licensing. 

3.15. Neapribojant jokių kitų teisių gynimo priemonių, kurias Teisių 

turėtojas gali turėti pagal teisės aktus, jei pažeisite bet kurią iš 

šios Licencinės sutarties nuostatų ir sąlygų, Teisių turėtojas turės 

teisę jums nepranešęs bet kada atšaukti suteiktą licenciją naudotis 

programine įranga negrąžindamas pirkimo kainos ar bet kokios jos 

dalies. 

3.16. Teisių turėtojas pasilieka teisę apriboti galimybę aktyvinti 

Programinę įrangą ir leisti ją aktyvinti tik tame regione, kuriame ją 

buvo numatyta parduoti Teisių turėtojo ar jo Partnerių. Informacija 

apie šiuos apribojimus pateikiama užbaigus Programinės įrangos 

licencijos pirkimą pagal įsigijimo metodą, nurodytą 3.3, 3.4 ir 3.5 

punktuose. 

3.17. Jei jūs įsigijote Programinę įrangą su aktyvinimo kodu, 

galiojančiu Programinės įrangos kalbos lokalizacijai tame regione, 

kuriame ji buvo įsigyta iš Teisių turėtojo arba jo Partnerių, jūs 

negalite įjungti Programinės įrangos taikydami aktyvinimo kodą, skirtą 

kitos kalbos lokalizacijai. 

3.18. A skyriaus 3.16 ir 3.17 punktuose nurodytais apribojimų atvejais 

informacija apie šiuos apribojimus yra pateikiama ant pakuotės ir 

(arba) pridedamų dokumentų ir (arba) Teisių turėtojo ir (arba) jo 

Partnerių interneto svetainėje. 

3.19. Kad galėtų patikrinti, ar Programinė įranga naudojama teisėtai, 

Teisių turėtojas pasilieka teisę patikrinti, ar turite licencijuotą 

Programinės įrangos kopiją. Jei patikrinimo neįmanoma atlikti per tam 

tikrą laikotarpį, nurodytą Naudotojo vadove, Programinė įranga veiks 

su ribotomis funkcijomis. 

 



4. Programinės įrangos komponentai, naudojantys geografinės padėties 

nustatymo, kameros arba GPS funkcijas, taip pat kiti komponentai, 

teikiantys duomenis iš kompiuterio arba sąveikaujantys su Interneto 

portalu (jei taikoma) 

Šio 4 punkto sąlygos taikomos, jei Programinėje įrangoje įdiegta 

„Anti-Theft“ funkcija. Ar ši funkcija galima, galite patikrinti 

apsilankę help.kaspersky.com: pasirinkite Programinę įrangą ir 

peržiūrėkite atitinkamus jos komponentus ir funkcijas. 

4.1. Jei po Programinės įrangos aktyvinimo produkto nuostatose buvote 

įjungę šią funkciją ir aiškiai sutikote, kad būtų tvarkomi asmens 

duomenys, o Kompiuteris prarandamas ar pavagiamas, iš šio Kompiuterio 

galutinis vartotojas gali gauti informaciją, skirtą sekti Kompiuterio, 

kuriame naudojama Programinė įrangą, buvimo vietą, taip pat, 

naudodamas Interneto portalą ir atitinkamus parametrus, aprašytus 

Vartotojo vadove, gali blokuoti (atblokuoti) prieigą prie kompiuterio, 

kuriame įdiegta Programinė įranga, ar informacijos. Sutinkate 

Programinę įrangą naudoti tik pagal nustatytą paskirtį ir nepažeisti 

vietos teisės aktų. 

 

5. Virtualaus privačiojo tinklo komponento naudojimas (jei taikoma) 

Šio 5 punkto sąlygos taikomos, jei Programinėje įrangoje yra 

virtualaus privačiojo tinklo funkcija. Ar ši funkcija galima, galite 

patikrinti apsilankę help.kaspersky.com: pasirinkite Programinę įrangą 

ir peržiūrėkite atitinkamus jos komponentus ir funkcijas.  

5.1. Kiekvieną kartą, kai naudojate virtualaus privačiojo tinklo 

(toliau – VPN) komponentą, turite laikytis tarptautinių, nacionalinių 

ir vietos teisės aktų, įskaitant (bet neapsiribojant) intelektinės 

nuosavybės, asmens duomenų, informacijos skelbimo internete sričių 

teisės aktus. Jums neleidžiama naudoti VPN programinės įrangos 

(sąrašas nebaigtinis):  

• pažeidžiant šalyje, kurioje yra VPN serveris, ir (arba) šalyje, 

kurioje naudojama VPN Programinė įranga, taikomus vietos, 

nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus; 

• siekiant arba bandant bet kokiu būdu pakenkti nepilnamečiams; 

• siekiant netinkamai naudoti VPN Programinę įrangą sąmoningai 

įvedant, be kita ko, virusų, „Trojanų“, kirminų, loginių bombų ar 

kitos kenkėjiškos ir (arba) technologiškai žalingos medžiagos; 

• atvirkštinės inžinerijos, dekompiliavimo, skaidymo, modifikavimo, 

vertimo tikslais, bandant bet kokiu būdu atskleisti VPN Programinės 

įrangos šaltinio kodą arba iš VPN Programinės įrangos kuriant 

išvestinius darbus; 

• siekiant bandyti gauti neteisėtą prieigą prie VPN Programinės 

įrangos ir (arba) VPN paslaugos, joms trukdyti, jas pažeisti arba 

pertraukti. Apie bet kokį tokį pažeidimą pranešime atitinkamoms 

teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiausime su šiomis 

institucijomis atskleisdami jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju jūsų 

teisė naudotis VPN Programine įranga ir (arba) VPN paslauga bus iš 

karto atimta. 

• siekiant nusiųsti, skelbti, siųsti el. paštu ar kitaip perduoti bet 

kokį turinį, skirtą kurstyti ar skatinti neišvengiamą elgesį, kuris 

yra neteisėtas, žalingas, grasinantis, užgaulus, priekabiaujantis, 

klaidinantis, šmeižikiškas, vulgarus, nepadorus, melagingas, 



pažeidžiantis kitų privatumą, kupinas neapykantos arba nepriimtinas 

rasės, tautybės ar kitu požiūriu, ir dėl kurio toks elgesys yra 

galimas; 

• siekiant apsimesti kitu asmeniu ar subjektu arba kitaip klaidinti 

dėl jūsų ryšio su asmeniu arba subjektu; 

• siekiant klastoti antraštes ar kitaip manipuliuoti 

identifikatoriais, kad būtų nuslėpta bet kokio per VPN sistemą 

perduodamo turinio kilmė; 

• siekiant nusiųsti, paskelbti, siųsti el. paštu ar kitaip perduoti 

bet kokį turinį, kuris pažeidžia bet kokį bet kurios šalies patentą, 

prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teisę ar kitą intelektinę 

nuosavybę; 

siekiant nusiųsti, skelbti, siųsti el. paštu ar kitaip perkelti bet 

kokią nepageidaujamą ar neleistiną reklaminę medžiagą, pvz., brukalą, 

grandininius laiškus ar perpardavinėjimo pasiūlymus; 

siekiant trukdyti VPN sistemoms, VPN serveriams ir (arba) VPN tinklams 

ar jas (juos) gadinti arba nesilaikyti bet kokių prie mūsų VPN sistemų 

prijungtų tinklų reikalavimų, procedūrų, politikos ar reglamentų; 

siekiant rinkti arba laikyti asmeninius duomenis apie kitus naudotojus 

be jų žinios;  

siekiant platinti ar teikti nelegalios veiklos, sukeliančios bet 

kokiai grupei ar asmeniui fizinę žalą ar sužalojimų arba skatinančios 

bet kokį žiaurų elgesį su gyvūnais, instrukcijas. 

• kitiems kenkėjiškiems tikslams. 

5.2. Galimybė dirbti naudojant VPN komponentą suteikiama per prieigą 

prie trečiosios šalies teikiamos paslaugos (toliau – Trečiosios šalies 

paslaugos). Ši trečioji šalis yra „AnchorFree Inc“ 

(https://www.anchorfree.com). 

Teisių turėtojas neprisiima atsakomybės už jūsų naudojimąsi Trečiosios 

šalies paslaugomis. Tokios Trečiosios šalies paslaugos gali būti 

teikiamos pagal atskirų licencijų ar panašių susitarimų sąlygas ir 

nuostatas. Gavę prieigą prie Trečiosios šalies paslaugų ir (arba) 

naudodamiesi šiomis paslaugomis, jūs sutinkate su visomis 

licencijomis, sąlygomis ir (arba) nuostatomis, susijusiomis su šiomis 

Trečiosios šalies paslaugomis.  

5.3. Naudojant VPN funkciją, duomenys apdorojami pagal B skyriuje 

aprašytas sąlygas. 

5.4. Teisių turėtojas ir (arba) Trečiosios šalies paslaugų teikėjas 

nėra atsakingi už Trečiosios šalies paslaugų vėlavimą, gedimus ir 

prieigos nesuteikimą, kuriuos galėjo sukelti jūsų interneto ar 

mobiliųjų paslaugų teikėjas. 

 

6. Techninė pagalba 

6.1. Techninė pagalba jums pradedama tiekti tada, kai įdiegiamas 

naujausias Programinės įrangos atnaujinimas (išskyrus Programinės 

įrangos bandomąją versiją) pagal Techninės pagalbos taisykles. 

Techninės pagalbos tarnybą ir jos taisykles galima rasti: 

support.kaspersky.com. 

 

7. Informacinės ir reklaminės medžiagos gavimas 



7.1. Jūs patvirtinate, leidžiate ir sutinkate gauti informacinę 

medžiagą per programinę įrangą iš Teisių turėtojų ir (arba) partnerių, 

skirtą pagerinti apsaugos lygį. 

 

8. Apribojimai 

8.1. Negalite imituoti, klonuoti, nuomoti, skolinti, parduoti, 

pakeisti, dekompiliuoti, išardyti Programinės įrangos, su ja atlikti 

apgrąžos inžineriją arba Programinės įrangos ar jos dalies pagrindu 

kurti išvestinius darbus (išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus 

jums suteikiama neatšaukiama teisė tai daryti), ir jūs negalite kitaip 

supaprastinti jokios Programinės įrangos dalies į žmogui suprantamą 

skaitymo formą ar perleisti licencijuotos Programinės įrangos arba bet 

kokios licencijuotos Programinės įrangos dalies, ir negalite jokiai 

trečiajai šaliai leisti atlikti šiuos veiksmus, išskyrus tada, kai šis 

apribojimas aiškiai draudžiamas pagal taikomus teisės aktus. Nei 

Programinės įrangos dvejetainio kodo, nei šaltinio kodo, negalima 

naudoti ar su jais atlikti apgrąžos inžineriją siekiant iš naujo 

atkurti patentuotą programos algoritmą. Teisių turėtojas ir (arba) jo 

tiekėjai (kai taikoma) pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai 

suteikiamos pagal šį dokumentą. Bet koks neteisėtos Programinės 

įrangos naudojimo padarinys yra neatidėliojamas ir automatiškas 

Licencinės sutarties ir pagal šį dokumentą suteiktos licencijos 

nutraukimas ir dėl to jūs galite būti traukiamas baudžiamojon ir 

(arba) administracinėn atsakomybėn. 

8.2. Jūs negalite perduoti teisės naudoti Programinę įrangą trečiajai 

šaliai, išskyrus kaip nurodyta šios Licencinės sutarties A skyriaus 

2.5 punkte. 

8.3. Jūs negalite suteikti aktyvinimo kodo trečiosioms šalims arba 

leisti trečiosioms šalims susipažinti su aktyvinimo kodu ir (arba) 

licencijos raktu, kurie yra laikomi Teisių turėtojo konfidencialiais 

duomenimis, ir jūs prideramai saugosite aktyvinimo kodą su sąlyga, kad 

jūs galėsite perduoti aktyvinimo kodą ir (arba) licencijos raktą 

trečiosioms šalims tik kaip nurodyta šios Licencinės sutarties A 

skyriaus 2.5 punkte. Jūs esate atsakingas, kad aktyvinimo kodas būtų 

laikomas konfidencialiai, kol naudojama Programinė įranga. 

8.4. Įgyta licencija išduodama kaip vientisas dokumentas, todėl jos 

negalima dalinti į dalis, siekiant komerciniais tikslais platinti 

trečiosioms šalims.  

8.5. Programinės įrangos negalite nuomoti ar skolinti jokiai trečiajai 

šaliai. 

8.6. Programinės įrangos negalite naudoti duomenims ar Programinei 

įrangai, skirtiems aptikti, blokuoti ar šalinti Vartotojo vadove 

aprašytas grėsmes, kurti. 

8.7. Jei naudojate bandomąją Programinės įrangos versiją, jūs neturite 

teisės gauti šios Licencinės sutarties A skyriaus 6 punkte nurodytos 

Techninės pagalbos, taip pat neturite teisės perleisti licencijos ar 

teisės naudotis Programine įranga bet kuriai trečiajai šaliai. 

 

9. Ribotoji garantija ir atsakomybės apribojimas 

9.1. Teisių turėtojas garantuoja Programinės įrangos veikimą, kaip 

aprašyta Vartotojo vadove, ir, jei naudojamos palaikomos Programinės 

įrangos versijos, kad Vartotojas galės įdiegti visus naujausius 



Programinės įrangos atnaujinimus, jei Licencinėje sutartyje nenurodyta 

kitaip. Palaikomų versijų sąrašas pateiktas adresu 

support.kaspersky.com. 

9.2. Jūs sutinkate, kad Programinė įranga pateikiama su įjungta 

automatinio atnaujinimo galimybe, kuri užtikrina automatinį 

Programinės įrangos ir jos komponentų patobulinimų, kodų ir (arba) 

pakeitimų, taip pat naujų Programinės įrangos versijų atsisiuntimą ir 

diegimą. 

9.3. Jūs sutinkate, kad jei reikės, Programinė įranga automatiškai 

atsisiųs plėtinius tinklo naršyklėms, kurių reikės bazinių 

licencijuotos programinės įrangos funkcijų veikimui užtikrinti. 

9.4. Jūs suvokiate, pripažįstate ir sutinkate, kad nėra Programinės 

įrangos be klaidų; patariame pasidaryti atsargines kompiuterio 

informacijos kopijas pasirenkant Jums tinkamus intervalus ir laikmenų 

patikimumą. 

9.5. Teisių turėtojas nesuteikia jokios garantijos, kad Programinė 

įranga veiks tinkamai, jeigu bus pažeistos Vartotojo vadovo ar šios 

Licencinės sutarties nuostatos. 

9.6. Teisių turėtojas negarantuoja, kad Programinė įranga veiks 

tinkamai, jei jūs reguliariai neatsisiųsite atnaujinimų, kaip nurodyta 

šios Licencinės sutarties A skyriaus 2.6 punkte. 

9.7. Teisių turėtojas negarantuoja Vartotojo vadove aprašytų funkcijų 

prieinamumo pasibaigus laikotarpiui, kuris nurodytas šios Licencinės 

sutarties A skyriaus 3 punkte. 

9.8. Teisių turėtojas negarantuoja, kad Programinė įranga veiks 

tinkamai, jei Programinės įrangos gedimą sukels ne „ AO Kaspersky Lab“ 

ar jos filialų prekiaujama įranga ar programinė įranga. 

9.9. Konkrečios Programinės įrangos funkcijomis galima naudotis gavus 

prieigą prie ir (arba) naudojantis trečiosios šalies paslaugomis, kaip 

nurodyta Licencinėje sutartyje ir (arba) Naudotojo vadove. Teisių 

turėtojas nėra atsakingas už šias trečiosios šalies paslaugas. Jūs 

taip pat sutinkate, kad Teisių turėtojas neatsako už jokią žalą ar 

nuostolius, susijusius su trečiųjų šalių paslaugų naudojimusi. 

9.10. Jus pripažįstate, kad Programinė įranga bus tiekiama su 

numatytosiomis standartinėmis „Kaspersky“ nuostatomis, ir tik jūs 

atsakote už jūsų reikalavimus atitinkančią Programinės įrangos 

konfigūraciją. 

9.11. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Programinė įranga atliks 

veiksmus, kurių reikia jos efektyvumui užtikrinti. 

9.12. PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA PATEIKIAMA „KAIP YRA“ IR TEISIŲ TURĖTOJAS 

NEPRIIMA JOKIŲ NUSISKUNDIMŲ IR NEPATEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ JOS 

NAUDOJIMUI AR JOS VEIKIMUI. IŠSKYRUS BET KOKIĄ GARANTIJĄ, SĄLYGAS, 

PAREIŠKIMĄ ARBA GALIOJIMO TERMINĄ, KURIŲ NEGALIMA PAŠALINTI ARBA 

APRIBOTI PAGAL GALIOJANTĮ ĮSTATYMĄ. TEISIŲ TURĖTOJAS IR JO PARTNERIAI 

NENUMATO JOKIOS GARANTIJOS, SĄLYGOS, PAREIŠKIMO ARBA GALIOJIMO TERMINO 

(AIŠKIAI IŠREIKŠTO ARBA NUMANOMO, AR TAI BŪTŲ PAGAL ĮSTATUS, BENDRĄJĄ 

TEISĘ, PAPROČIUS, PANAUDOJIMĄ AR KITAIP) DĖL BET KURIO KLAUSIMO, 

ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, TREČIOJO ASMENS TEISIŲ NEPAŽEIDIMĄ, 

TINKAMUMĄ REALIZUOTI, TINKAMĄ KOKYBĘ, INTEGRAVIMĄ ARBA PRITAIKOMUMĄ 

TAM TIKRAI PASKIRČIAI. JŪS PRISIIMATE VISUS TRŪKUMUS IR VISĄ RIZIKĄ, 

VYKDYMUI IR ATSAKOMYBĘ UŽ PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASIRINKIMĄ PASIEKTI 

SAVO NORIMŲ REZULTATŲ, JOS ĮDIEGIMĄ, NAUDOJIMĄ BEI REZULTATUS, GAUTUS 



IŠ PROGRAMINĖS ĮRANGOS. NERIBOJANT ANKŠČIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ, TEISIŲ 

TURĖTOJAS NEATSAKO UŽ JOKIUS NUSISKUNDIMUS IR NETEIKIA JOKIŲ 

GARANTIJŲ, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA BUS BE KLAIDŲ IR VEIKS BE PERTRAUKŲ 

AR KITŲ GEDIMŲ ARBA KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA ATITIKS BET KURIUOS ARBA 

VISUS ATSKLEISTUS AR NEATSKLEISTUS TEISIŲ TURĖTOJUI JŪSŲ REIKALAVIMUS. 

 

10. Išimtys ir Atsakomybės apribojimas 

10.1. TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTIS ĮSTATYMAS, JOKIU ATVEJU TEISIŲ 

TURĖTOJAS ARBA JO PARTNERIAI NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIUS 

ATSITIKTINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, NETIESIOGINIUS AR PASEKMIŲ NUOSTOLIUS 

(ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIAIS DĖL PELNO ARBA 

KONFIDENCIALUMO ARBA KITA INFORMACIJA, VERSLO TRIKDŽIUS, DĖL PRIVATUMO 

PRARADIMO, DĖL KORUPCIJOS, PATIRTOS ŽALOS AR DUOMENŲ AR PROGRAMOS 

PRARADIMO, UŽ NESUGEBĖJIMĄ ĮVYKDYTI BET KOKIOS PAREIGOS, ĮSKAITANT IR 

BET KOKIĄ ĮSTATYMŲ NUSTATYTĄ PAREIGĄ, TARNYBINIO SĄŽININGUMO AR 

PAGRĮSTO RŪPESTINGUMO PAREIGĄ, DĖL NERŪPESTINGUMO, DĖL EKONOMINIŲ 

NUOSTOLIŲ, IR UŽ VISUS KITUS MATERIALINIUS ARBA KITUS NUOSTOLIUS) 

KURIE ATSIRANDA DĖL ARBA KOKIU NORS BŪDU, KURIS YRA SUSIJĘS SU 

NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS PROGRAMINE ĮRANGA, TEIKIMU IR 

NEVEIKIMU, NEGALĖJIMU TEIKTI PARAMĄ AR KITAS PASLAUGAS, INFORMACIJĄ, 

PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, IR SUSIJUSĮ TURINĮ PER ĮRANGĄ AR GALI KITAIP NE 

PAGAL SUSITARIMĄ NAUDOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, ARBA KITOKIU BŪDU NE PAGAL 

BET KOKIAS SU ŠIOS LICENCINĖS SUTARTIES NUOSTATAS, ARBA ATSIRANDANČIAS 

DĖL SUTARTIES PAŽEIDIMO AR (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, KLAIDINGĄ 

PAAIŠKINIMĄ, BET KOKĮ GRIEŽTOS ĮSIPAREIGOJIMĄ ARBA PAREIGĄ) ARBA BET 

KOKIŲ ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMĄ, ARBA TEISIŲ TURĖTOJO 

GARANTIJOS ANULIAVIMO, ARBA BET KURIO IŠ PARTNERIŲ PAŽEIDIMAS, NET 

JEIGU TEISIŲ TURĖTOJAS ARBA BET KURIS PARTNERIS BUVO PERSPĖTAS APIE 

TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. 

 

JŪS SUTINKATE, KAD TUO ATVEJU, KAI TEISIŲ TURĖTOJAS IR (ARBA) JO 

PARTNERIAI YRA ATSAKINGI, TEISIŲ TURĖTOJO ATSAKOMYBĖ IR (ARBA) JOS 

PARTNERIŲ ATSAKOMYBĖ BUS APRIBOTA PROGRAMINĖS ĮRANGOS KAINOS 

APMOKĖJIMU. JOKIU BŪDU TEISIŲ TURĖTOJO ATSAKOMYBĖ IR (ARBA) JOS 

PARTNERIŲ ATSAKOMYBĖ NEGALI BŪTI DIDESNĖ TEISIŲ TURĖTOJUI ARBA JO 

PARTNERIUI NEI PROGRAMINĖS ĮRANGOS KAINA (JEI TAI GALI BŪTI TAIKOMA). 

 

ŠIOJE LICENCINĖJE SUTARTYJE NENUMATOMI ARBA NERIBOJAMI IEŠKINIAI DĖL 

MIRTIES IR ASMENS SUŽALOJIMO ATVEJO. ESANT BET KOKIAM ATSAKOMYBĖS 

APRIBOJIMUI, IŠIMČIAI AR APRIBOJIMUI, ŠI LICENCINĖ SUTARTIS NEGALI 

BŪTI IŠSKIRTA ARBA APRIBOTA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, TUOMET TIK 

ŠIS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, IŠIMTIS AR APRIBOJIMAS NETAIKOMA JUMS, O 

JŪS IR TOLIAU PRIVALOTE LAIKYTIS VISŲ LIKUSIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠIMČIŲ 

IR APRIBOJIMŲ. 

 

11. GNU ir kitos trečiųjų šalių licencijos 

11.1. Programinė įranga gali apimti kai kurias programas, kurios yra 

licencijuotos (ar sublicencijuotos) pagal GNU „General Public License“ 

(GPL) (GNU Bendroji viešoji licencija) ar kitas panašias laisvos 

programinės įrangos licencijas, kurios, be kitų teisių, leidžia 

vartotojui kopijuoti, keisti ir platinti kai kurias programas ar jų 

dalis ir turėti priėjimą prie šaltinio kodo („Open Source Software“ – 



„Atvirojo kodo programinė įranga“). Jei šios licencijos reikalauja, 

kad bet kokiai programinei įrangai, kuri yra platinama vykdomuoju 

dvejetainiu formatu, turi būti vartotojams prieinamas šaltinio kodas, 

tai šaltinio kodas pateikiamas su Programine įranga arba jį galima 

gauti nusiuntus prašymą el. paštu source@kaspersky.com. Jei kuri nors 

Atvirojo kodo Programinės įrangos licencija reikalauja, kad Teisių 

turėtojas suteiktų teises naudoti, kopijuoti arba keisti Atvirojo kodo 

Programinę įrangą, kuri yra platesnė nei teisės, suteiktos šioje 

Licencinėje sutartyje, tada šios teisės viršija teises ir apribojimus 

pateikiamus šioje Sutartyje. 

 

12. Intelektinė nuosavybė 

12.1. Jūs sutinkate, kad Programinė įranga ir Autoriaus teisių, 

sistemos, idėjos, veiklos metodai, dokumentacija ir kita informacija, 

esanti Programinėje įrangoje, yra intelektinė nuosavybė ir (arba) 

labai vertinga Teisių turėtojo arba jo partnerių komercinė paslaptis 

ir kad Teisių turėtojas ir jo partneriai, kai taikoma, yra saugomi 

pagal civilinę ir baudžiamąją teisę ir Autoriaus teisių įstatymą, 

prekybos paslapčių, prekių ženklų ir patentų reikalavimus Rusijos 

Federacijoje, Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, 

taip pat kitose šalyse bei pagal tarptautinių sutarčių teises. 

Ši Licencinė sutartis nesuteikia jums jokių teisių į intelektinę 

nuosavybę, įskaitant bet kokius Prekių ar Paslaugų ženklus, 

priklausančius Teisių turėtojui ir (arba) jo partneriams („Prekių 

ženklai“). Prekių ženklus galite naudoti tik tam, kad būtų galima 

identifikuoti Programinės įrangos atspausdintus gaminius pagal priimtą 

Prekės ženklų praktiką, įskaitant savininko pavadinimo Prekės ženklo 

identifikavimą. Toks bet kokio Prekės ženklo naudojimas nesuteikia 

jums jokių nuosavybės teisių į Prekės ženklus. 

Teisių turėtojas ir (arba) jo partneriai išlaiko visas teises į 

nuosavybės teisę ir interesus, susijusius su Programine įranga, 

įskaitant, be apribojimų, bet kokius klaidų pataisymus, patobulinimus, 

atnaujinimus ar kitus pakeitimus, susijusius su Programine įranga, ar 

paties Teisių turėtojo arba bet kurios trečiosios šalies ir visų 

Teisių, patentų, komercinių paslapčių teises, prekių ženklus ir kitas 

intelektinės nuosavybės teises, nurodytas šiame dokumente. 

Jūsų žinioje esančios Programinės įrangos instaliacija ar naudojimas 

nesuteikia jums jokių nuosavybės teisių į Programinės įrangos 

intelektinę nuosavybę ir jūs neįsigysite jokių teisių į Programinę 

įrangą, išskyrus aiškiai nustatytas šioje Licencinėje sutartyje. Visos 

Programinės įrangos kopijos turi turėti tuos pačius firminius ženklus, 

kurie yra ir Programinėje įrangoje. Išskyrus atvejus, nurodytus šioje 

Licencinėje sutartyje, ji nesuteikia jums jokių intelektinės 

nuosavybės teisių į Programinę įrangą, ir jūs suprantate, kad 

licencija, kaip toliau apibrėžta šiame dokumente, suteikiama pagal šią 

Licencinę sutartį, tik suteikia jums riboto naudojimo pagal šią 

Licencinę sutartį teisę. Teisių turėtojas pasilieka sau visas teises, 

kurios aiškiai nesuteiktos jums pagal šią Licencinę sutartį. 

12.2. Jūs sutinkate jokiu būdu nekeisti Programinės įrangos. Jūs 

negalite pašalinti arba pakeisti autoriaus teisės apsaugos ženklų ar 

kitų nuosavybės teisės ženklų bet kokioje Programinės įrangos 

kopijoje. 



12.3. Pažeidus programinės įrangos intelektinės nuosavybės teises, 

kyla civilinė, administracinė ar baudžiamoji atsakomybė pagal 

įstatymą. 

 

13. Valdantysis įstatymas 

13.1. Išskyrus A skyriaus 13.2 ir 13.3 punktuose numatytus atvejus, ši 

Licencinė sutartis sudaryta remiantis ir jai taikomi šalies ar 

teritorijos, kurioje įsigijote Programinę įrangą, teisės aktai, 

neatsižvelgiant ir netaikant teisės aktų prieštaravimų principų. 

a. Rusija. Jei Programinę įrangą įsigijote Rusijoje, galioja Rusijos 

Federacijos teisės aktai. 

b. Jungtinės Valstijos, Puerto Rikas, Amerikos Samoa, Guamas ir JAV 

Mergelių salos. Jei Programinę įrangą įsigijote Jungtinėse Valstijose, 

Puerto Rike, Amerikos Samoa, Guame arba JAV Mergelių salose, taikomi 

JAV Masačusetso valstijos teisės aktai su sąlyga, kad JAV valstijos, 

kurioje gyvenate, teisės aktai bus taikomi ieškiniams dėl valstijos 

taikomos vartotojų apsaugos, nesąžiningos konkurencijos ir pan. Jūs ir 

Teisų savininkas tiesiogiai atsisakote teisės į prisiekusiųjų teismą, 

kiek tik tai leidžia teisės aktai. 

c. Kanada. Jei Programinę įrangą įsigijote Kanadoje, galioja Ontarijo 

provincijos teisės aktai. 

d. Meksika. Jei Programinę įrangą įsigijote Meksikoje, galioja 

Meksikos Respublikos teisės aktai. 

e. Europos Sąjunga (ES). Jei Programinę įrangą įsigijote Europos 

Sąjungos šalyje-narėje, galioja Anglijos teisės aktai. 

f. Australija. Jei Programinę įrangą įsigijote Australijoje, galioja 

Valstijos ar teritorijos, kurioje įsigijote licenciją, teisės aktai. 

g. Honkongo specialusis administracinis rajonas (SAR) ir Makao SAR. 

Jei Programinę įrangą įsigijote Honkongo SAR arba Makao SAR, galioja 

Honkongo SAR teisės aktai. 

h. Taivanas. Jei Programinę įrangą įsigijote Taivane, galioja Taivano 

teisės aktai. 

i. Japonija. Jei Programinę įrangą įsigijote Japonijoje, galioja 

Japonijos teisės aktai. 

j. Bet kuri kita šalis ar teritorija. Jei įsigijote Programinę įrangą 

bet kurioje kitoje šalyje, taikomi pagrindiniai šalies, kurioje ją 

įsigijote, teisės aktai. 

13.2. Nepaisant pirmiau nurodytų nuostatų, jei bet kurios šalies ar 

teritorijos, kurioje ši Licencinė sutartis yra įgyvendinama ar 

sudaroma, teisės aktai arba viešoji politika neleidžia taikyti čia 

nurodytų teisės aktų, bus taikomi tos šalies ar teritorijos teisės 

aktai, kiek to reikalauja įstatymas ar viešoji politika. Taip pat, jei 

esate individualus vartotojas, A skyriaus 13.1 punkto nuostatos 

neturės jokio poveikio teisės aktuose numatytoms teisėms savo šalyje 

imtis veiksmų remiantis tos šalies teisės aktais. 

13.3. Šiai Licencinei sutarčiai netaikoma Jungtinių Tautų konvencija 

dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių, nes jos taikymas yra 

tiesiogiai atmetamas. 

13.4. Iškilus problemų dėl produkto, galutinis naudotojas turi 

susisiekti su teisių turėtoju arba jo (jos) partneriais tiesiogiai. 

 

14. Laiko terminas ieškiniui pareikšti 



14.1. Jokie veiksmai, nepriklausomai nuo formos, kylantys iš sandorių 

pagal šią Licencinę sutartį, negali būti pareiškiami bet kuriai šaliai 

praėjus vieneriems (1) metams nuo veiksmų priežastinio įvykio arba po 

to, kai jis buvo nustatytas, išskyrus tai, kad ieškiniai dėl 

intelektinės nuosavybės teisės pažeidimų gali būti pareikšti per 

ilgiausią galiojančiuose teisės aktuose numatytą laikotarpį. 

 

15. Visa Sutartis; Atskyrimas; Atsisakymų nebuvimas 

15.1. Ši Licencinė sutartis yra galutinis susitarimas tarp jūsų ir 

Teisių turėtojo ir pakeičia visus kitus ankstesnius žodinius ir 

rašytinius susitarimus, pasiūlymus, pranešimus arba reklamą, susijusią 

su Programine įranga arba šios Licencinės sutarties dalyku. Jūs 

pripažįstate, kad perskaitėte šią Licencinę sutartį, ją supratote ir 

sutinkate jos laikytis. Jeigu kompetentingos jurisdikcijos teismas 

pripažįsta kurią nors šios Licencinės sutarties nuostatą ar jos dalį 

negaliojančia, niekine arba neįgyvendinama dėl kokių nors priežasčių, 

tokia nuostata bus aiškinama griežčiau, kad ji taptų teisėta ir 

įgyvendinama, o Licencinė sutartis išliks galioti visa apimtimi pagal 

teisę ir teisingumą, išlaikant jos pradinį tikslą, kiek tai yra 

įmanoma. Bet kurios šios Sutarties nuostatos arba sąlygos atsisakymas 

galioja tik tokiu atveju, jeigu jis įforminamas raštiškai ir 

pasirašomas jūsų ir Teisių turėtojo įgalioto atstovo, su sąlyga, kad 

joks atsisakymas pasinaudoti teisėmis, susijusiomis su šios Licencinės 

sutarties bet kurios nuostatos pažeidimu, negali būti aiškinamas kaip 

atsisakymas pasinaudoti teisėmis, susijusiomis su bet kuriuo 

ankstesniu, esamu arba vėlesniu tokios nuostatos pažeidimu. Teisių 

turėtojui nepareikalavus įvykdyti kurią nors šios Licencinės sutarties 

nuostatą arba įgyvendinti kurią nors teisę arba priverstinai 

neįvykdžius kurios nors šios Sutarties nuostatos arba neįgyvendinus 

kurios nors teisės, tai nereikš tokios nuostatos arba teisės 

atsisakymo. 

 

16. Grupės ieškinio atsisakymas ir privalomas arbitražas 

16.1. Jei gyvenate Jungtinėse Valstijose, jums galioja A skyriaus 16 

punktas. Jei dėl „Kaspersky Lab“ gaminio, paslaugų ar dėl kurios nors 

šios Licencinės sutarties dalies iškyla ginčas, pretenzija ar bet 

kokios rūšies nesutarimas tarp jūsų ir „Kaspersky Lab“ arba jūsų ir 

„Kaspersky Lab“ trečiosios šalies partnerio, ir abi šalys negali 

išspręsti ginčo neformaliai per pagrįstą laiko tarpą, jūs ir kita 

šalis susitariate dėl privalomo individualaus arbitražo Amerikos 

arbitražo asociacijoje („AAA“) pagal Federalinį arbitražo įstatymą 

(„FAA“), bet nepaduodate teisėjo ir prisiekusiųjų teismui. Tarp šalių 

atsiradus privalomo individualaus arbitražo atvejui, sprendžia 

nepriklausomas arbitras ir arbitro sprendimas yra galutinis, išskyrus 

ribotą teisę pateikti apeliacinį skundą pagal FAA. Jei atsiranda bet 

koks neatitikimas tarp šios Licencinės sutarties ir AAA taisyklių, 

vadovaujamasi šia Licencine sutartimi. 

16.2. Bet kokie veiksmai, įskaitant, bet neapsiribojant, grupės 

ieškiniais, grupės arbitražais, privačiais generalinio prokuroro 

veiksmais, individualių veiksmų derinimu be visų šalių susitarimo ar 

bet kokios kitos teisinės procedūros, kai kažkas atstovauja 

interesams, draudžiami. Pritardamas šiai Licencinei sutarčiai, jūs 



sutinkate nepradėti ir nedalyvauti jokiuose pirmiau nurodytų grupių ar 

daugiašaliuose veiksmuose, ir bet koks jūsų atliekamas veiksmas ir 

teisių gynimas, jei toks skiriamas, turi būti individualus, kaip 

nurodyta šiame punkte. Jei dėl gaminio kyla problemų, galite 

teisiogiai susisiekti su Teisių turėtoju arba jų partneriais. 

16.3. Bet koks ginčas, pretenzija ar nesutarimas dėl Teisių turėtojo 

intelektinės nuosavybės teisių, jų įgyvendinimo, galiojimo ir t. t., 

taip pat bet kokia pretenzija dėl neleistino naudojimosi Teisių 

turėtojo gaminiu ar paslauga bet kokia forma, įskaitant, bet 

neapsiribojant, vagystę ir piratavimą, nėra šio arbitražo sąlygos 

objektas. 

 

17. Teisių turėtojo kontaktinė informacija 

Jei turite kokių nors klausimų dėl šios Licencinės sutarties arba jei 

dėl bet kokios priežasties norite susisiekti su Teisių turėtoju, 

kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių adresu: 

 

AO Kaspersky Lab, 39A/3 Leningradskoe Shosse, 

Maskva, 125212 

Rusijos Federacija 

El. paštas: info@kaspersky.com 

Interneto svetainė: www.kaspersky.com 

 

B SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMO SĄLYGOS 

 

Perskaitykite skyriaus „Duomenų apdorojimo sąlygos“ sąlygas. Šiame 

Skirsnyje aprašomi iš jūsų ir (arba) jūsų kompiuterio gauti duomenys 

ir būdai, kuriais Teisių turėtojas tvarkys duomenis vykdydamas šią 

Licencinę sutartį. Jei Programinę įrangą naudoja juridinis asmuo arba 

ji naudojama kompiuteryje, kuriuo naudojasi keli asmenys, prieš 

pradėdami naudotis Programine įranga turite įsitikinti, kad jie 

supranta ir sutinka su šio skyriaus „Duomenų apdorojimo sąlygos“ 

sąlygomis. 

 

1. Kad Teisių turėtojas ir (arba) jo Partneriai galėtų vykdyti savo 

įsipareigojimus pagal šią Licencinę sutartį, Teisių turėtojas 

nurodytais tikslais turi gauti ir tvarkyti informaciją, aprašytą B 

skyriaus 1 punkte. Pagal tam tikrose šalyse taikomus įstatymus, tokia 

informacija gali būti laikoma asmenine. 

• Aktyvinti Programinę įrangą ir tikrinti Programinės įrangos 

naudojimo teisėtumą, per Interneto portalą valdyti Kompiuterio apsaugą 

ir įsigytas licencijas ir teikti Jums pagrindines įsigytos Programinės 

įrangos funkcijas.  

Šiais tikslais Teisių turėtojas iš jūsų Kompiuterio turi gauti ir 

tvarkyti informaciją apie Programinę įrangą, įsigytą licenciją, 

informaciją apie Kompiuterį, Kompiuterio veiklą tinkle ir internete, 

t. y.:  

 

- informaciją apie Teisių turėtojo Programinę įrangą: unikalius 

Programinės įrangos diegimo kompiuteryje identifikatorius, įdiegtos 

Programinės įrangos tipą, versiją ir leidimą, Programinės įrangos 



veikimo režimą, Programinės įrangos naujinimo užduoties seanso 

identifikatorių; 

 

- informaciją apie vartotojo kompiuterį, kuriame įdiegta Teisių 

turėtojo Programinė įranga: kompiuterio, kuriame įdiegta programinė 

įranga, unikalius identifikatorius, kompiuterio tipą, pavadinimą ir 

procesoriaus tipą, informaciją apie vartotojo kompiuterio geografinę 

vietą; 

 

- informaciją apie kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos (OS) 

tipą, versiją ir leidimą ir apie įdiegtus OS naujinimo paketus;  

 

- informaciją apie vartotojo sutikimą ir nesutikimą su vartotojo 

sutarčių su Teisių turėtoju sąlygomis: sutarties tipą ir versiją, 

sutikimo ar nesutikimo laiką, vartotojo pasirinkimą; 

 

- duomenis, reikalingus Programinei įrangai prisijungti prie vartotojo 

„My Kaspersky“ paskyros: „My Kaspersky“ paskyros prisijungimo 

duomenis, unikalų „My Kaspersky“ paskyros identifikatorių, atpažinimo 

ženklus, skirtus Programinei įrangai prisijungti „My Kaspersky“ 

infrastruktūros paslaugų; 

 

- informaciją, reikalingą vartotojo kompiuteriui prijungti prie VPN 

teikėjo infrastruktūros: unikalius paskyros identifikatorius, skirtus 

VPN srautui įrašyti teikėjo sistemoje; 

 

 

- informaciją apie kompiuterio prisijungimą prie belaidžio tinklo:  

belaidžio tinklo pavadinimą (SSID), belaidžio tinklo autentifikavimo 

tipą, belaidžio tinklo kodavimo tipą, prieigos taško MAC adreso 

kontrolinę sumą (MD5 ir SHA256); unikalius identifikatorius, sudarytus 

naudojant unikalų kompiuterio identifikatorių, unikalų PC SW diegimo 

identifikatorių, belaidžio tinklo pavadinimą ir prieigos taško MAC 

adresą; atributą, nurodantį, kad kompiuteris veikia naudodamas 

akumuliatorių ar prijungtas prie elektros tinklo, kompiuterio 

prisijungimo prie belaidžio tinklo pradžią ir pabaigą vietos laiku, 

belaidžio tinklo VPN paleidimo nuostatų seansą, tinklo signalo kokybės 

lygį; tinklo paslaugos, kuri reikalauja, kad vartotojas atliktų 

specialius veiksmus, kad gautų prieigą prie interneto, URL (ar jo 

dalį); belaidžio tinklo saugumo lygį, belaidžio tinklo kategoriją, DNS 

vardo atributą; prisijungimo prie tinklo nuostatų DHCP duomenis: DNS 

serverių IP adreso (IPv4 ir IPv6) kontrolinę sumą (SHA256), vietinio 

IP adreso (IPv4 ir IPv6) kontrolinę sumą (SHA256), vartų vietinio IP 

adreso (IPv4 ir IPv6) kontrolinę sumą (SHA256), potinklio šablono 

kontrolinę sumą (SHA256) ir tinklo priešvardžio ilgį.  

 

- informacija apie belaidžio ryšio paslaugas, prie kurių galima 

prisijungti iš vartotojo kompiuterio:  

belaidžio tinklo pavadinimą (SSID), belaidžio tinklo autentifikavimo 

tipą, belaidžio tinklo kodavimo tipą, prieigos taško MAC adreso 

kontrolinę sumą (MD5 ir SHA256); unikalų identifikatorių, sudarytą 

naudojant unikalų kompiuterio identifikatorių, unikalų kompiuterio 



programinės įrangos diegimo identifikatorių, belaidžio tinklo 

pavadinimą ir prieigos taško MAC adresą; tinklo signalo kokybės lygį; 

 

2. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjų atliekamas duomenų tvarkymas. 

Konkrečios Programinės įrangos funkcijomis galima naudotis per prieigą 

prie Trečiosios šalies paslaugų ir (arba) jomis naudojantis, kaip 

nurodyta Licencinėje sutartyje. Kad galėtų vykdyti savo 

įsipareigojimus pagal šią Licencinę Sutartį, Trečiosios šalies 

paslaugų teikėjas nurodytais tikslais turi gauti ir tvarkyti 

informaciją, aprašytą B skyriaus 2 punkte. Pagal tam tikrose šalyse 

taikomus įstatymus, tokia informacija gali būti laikoma asmenine. 

• Trečiųjų šalių paslaugų teikėjo tiesiai iš Programinės įrangos ir 

Teisių turėtojo gauta informacija. 

Trečiosios šalies paslaugų teikėjas turi patikrinti prieigos prie 

Trečiosios šalies paslaugų Jums naudojantis Programine įranga 

teisėtumą. Todėl Trečiosios šalies paslaugų teikėjas apie jūsų įsigytą 

licenciją ir kompiuterį, į kurį įdiegsite Programinę įrangą, turi 

gauti ir tvarkyti šią informaciją:  

 

atpažinimo ženklus, skirtus programinei įrangai prisijungti prie 

teikėjo infrastruktūros paslaugų, laikinus atpažinimo duomenis, 

skirtus VPN seansui pradėti, unikalų programinės įrangos diegimo 

kompiuteryje identifikatorių, unikalius paskyros identifikatorius, 

skirtus VPN srautui įrašyti teikėjo sistemoje, vartotojo įrenginio 

tipą, VPN naudojamų tinklo protokolų tipus, informaciją apie VPN 

serverio geografinę vietą; 

 

• Trečiosios šalies paslaugų teikėjo gauta informacija Jums 

naudojantis Trečiosios šalies paslaugomis. 

Kai naudojatės Trečiosios šalies paslauga, Trečiosios šalies paslaugos 

teikėjas informaciją tvarko pagal savo privatumo politiką. Visą turinį 

galite rasti adresu https://www.anchorfree.com/privacy/. 

Teisių turėtojas nėra atsakingas už duomenų tvarkymą, kai naudojatės 

Trečiosios šalies paslaugomis. Naudodamiesi Programine įranga, kad 

pasiektumėte trečiosios šalies paslaugas ir (arba) jomis naudotumėtės, 

esate atsakingi už susipažinimą Trečiosios šalies paslaugų teikėjo 

privatumo politikoje aprašytomis duomenų tvarkymo taisyklėmis ir 

procedūromis.  

3. Teisių turėtojas taip pat tvarko duomenis tokia forma, kuri pati 

savaime nesuteikia galimybės tiesiogiai susieti duomenis su konkrečiu 

asmeniu. Šių duomenų sąrašą ir jų tvarkymo tikslus tam tikrai 

programinei įrangai galite rasti apsilankę adresu help.kaspersky.com: 

pasirinkite programinę įrangą ir peržiūrėkite atitinkamą skyrių 

„Information provision“. 

4. Jei nuspręsite nesuteikti informacijos, reikalingos Teisių 

turėtojui, kad jis galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią 

Licencijos Sutartį, kaip nurodyta skirsnyje „Duomenų apdorojimo 

sąlygos“, jūs nesutinkate su šios Licencijos Sutarties sąlygomis. 

Tokiu atveju turite nutraukti Programinės įrangos diegimą ir (arba) ją 

pašalinti. 

5. Kai pateikiate savo duomenis per Programinę įrangą Teisių 

turėtojui, Teisių turėtojas juos apdoroja pagal Privatumo Politiką, 



kuri visų pirma apibūdina, kaip Teisių turėtojas apsaugo jūsų 

duomenis, kur Teisių turėtojas apdoroja jūsų duomenis ir jūsų teises 

kaip duomenų subjektą. Visą turinį galite rasti svetainėje 

www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy. 

 

© 2018 „AO Kaspersky Lab.“ Visos teisės saugomos. Programinė įranga ir 

su ja pateikti dokumentai yra apsaugoti autoriaus teisėmis ir saugomi 

pagal autoriaus teisių įstatymus ir tarptautines autoriaus teisių 

sutartis, taip pat kitus intelektinės nuosavybės teisės aktus ir 

sutartis. 
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