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Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi 
spēkā no 27.04.2021 

Mēs vēlamies, lai jūs vienkārši varētu atrast Inbank tīmekļa vietnē informāciju par mūsu produktiem. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir spēkā 

mūsu Tīmekļa vietnes apmeklējumu laikā. Mūsu tīmekļa vietne www.inbank.lv ietver tīmekļa vietnes, kas izvietotas apakšdomēnos un apakšvietnēs, 

kā arī mūsu tīmekļa vietnēs citos domēnos. 

1. DEFINĪCIJAS 

Mēs, mums vai mūsu  SIA „Inbank Latvia”, reģ. Nr.: 40103821436, Akmeņu iela 14, Rīga, LV-1048, Latvija, info@inbank,lv, +371 66939000. 

Tīmekļa vietne Mūsu Tīmekļa vietne www.inbank.lv, Tīmekļa vietnes tās apakšdomēnos, apakšvietnēs un mūsu Tīmekļa vietnes citos 

domēnos, uz kurām attiecas Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi. 

Lietošanas noteikumi Šie Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi. 

Digitālie kanāli Mūsu digitālās vides (piemēram, internetbanka) un lietotnes (piemēram, mobilā banka), ar kuru starpniecību jūs 

varat aplūkot ar jums saistīto pakalpojumu informāciju vai veikt ar pakalpojumiem saistītas darbības. Digitālo kanālu 

izmantošanu regulē Digitālo kanālu noteikumi un nosacījumi. 

Lokālās datu vienības Datu vienības, kuras Tīmekļa vietne saglabā jūsu ierīcē un kurām Tīmekļa vietnei ir piekļuve, tostarp sīkdatnes un 

citas datu vienības, kas izveidotas, izmantojot līdzīgu tehnoloģiju. 

Ierīce Jebkura ierīce (tostarp dators, planšete, tālrunis), ar kuras palīdzību jūs varat izmantot Tīmekļa vietni. 

Jūs vai Lietotājs Ikviena fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē Tīmekļa vietni. 

Trešā persona Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Klients vai mēs. 

2. NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA 

2.1 Apmeklējot un/vai izmantojot Tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka 

esat izlasījis(-usi) un sapratis(-usi) Lietošanas noteikumus, tiem 

piekrītat un apņematies tos ievērot. 

2.2 Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtā grozīt 

Lietošanas noteikumus. Mēs informēsim jūs par visiem Lietošanas 

noteikumu grozījumiem ar Tīmekļa vietnes un/vai Digitālo kanālu 

starpniecību vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms grozījumu stāšanās 

spēkā, ja vien grozījums neizriet tikai no likuma grozījumiem. 

2.3 Lietošanas noteikumiem piemērojama Latvijas Republikas 

likumdošana. 

3. TĪMEKĻA VIETNES ĪPAŠUMTIESĪBAS UN AIZSARDZĪBA 

3.1 Tīmekļa vietne pieder mums. Visas ar Tīmekļa vietni saistītās 

tiesības, tostarp ar Tīmekļa vietnes noformējumu saistītās tiesības, 

Tīmekļa vietnē sniegtā informācija, prečzīmes utt., arī pieder mums, 

ja vien Tīmekļa vietnē nav rakstveidā nepārprotami norādīts kas cits. 

3.2 Tīmekļa vietnē izvietotās informācijas, tostarp tekstu, firmas 

zīmju, fotogrāfiju utt., jebkāda pavairošana ir atļauta tikai ar mūsu 

iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Jūs drīkstat izmantot Tīmekļa vietnē 

sniegto informāciju nekomerciāliem mērķiem. Ja Tīmekļa vietnē 

izvietoto informāciju ir atļauts izmantot saskaņā ar Lietošanas 

noteikumiem vai likumdošanu, jums vienmēr, kad izmantojat šo 

informāciju, pareizi jānorāda tās avots. 

4. TĪMEKĻA VIETNĒ IZVIETOTĀ INFORMĀCIJA 

4.1 Mums ir svarīgi, lai Tīmekļa vietnē izvietotā informācija būtu 

precīza un pilnīga, kā arī tiktu saņemta no uzticamiem avotiem, un 

mēs pieliekam samērīgus pūliņus, lai to nodrošinātu. Mēs 

negarantējam un neapliecinām, ka Tīmekļa vietnē esošā informācija 

ir precīza un pilnīga jebkurā brīdī, un mūs nevar saukt pie atbildības 

par iespējamu kaitējumu, kas radies tā rezultātā. Lūdzu, sazinieties 

ar mums, lai informāciju precizētu. 

4.2 Mūsu Tīmekļa vietnē sniegtā analīze un komentāri ir mūsu 

subjektīvā analīze un komentāri. Tīmekļa vietnē var tikt sniegta Trešo 

personu, tostarp citu Lietotāju, analīze un komentāri. Mēs neesam 

atbildīgi par analīzes un komentāru pilnīgumu un pareizību, vai 

potenciālo kaitējumu, kas jums var rasties to ietekmē. 

4.3 Tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav ieguldījumu ieteikumi. 

Lūdzu, vienmēr konsultējieties ar speciālistu, pirms pieņemat 

lēmumu par ieguldījumu veikšanu. 

4.4 Mūsu Tīmekļa vietnē var būt atsauces uz Trešajām personām. 

Mēs neesam atbildīgi par Trešo personu tīmekļa vietnēm vai to 

piekrišanu, vai par produktiem vai pakalpojumiem, ko sniedz šādas 

Trešās personas. Ja jūs vēlaties apmeklēt Trešās personas tīmekļa 

vietni, klikšķinot uz saites, atbildība par to gulst uz jums. 

5. TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI 

5.1 Tīmekļa vietne un Tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav 

paredzēta personām, kuras ir tādu valstu pilsoņi, rezidenti vai 

pastāvīgie iedzīvotāji, kuru tiesību akti aizliedz apmeklēt un/vai 

izmantot Tīmekļa vietni. Fiziskām personām ar Tīmekļa vietnes 

starpniecību pieejamie pakalpojumi nav paredzēti personām, kuras 

ir tādu jurisdikciju rezidenti, kurās šādus pakalpojumus aizliedz 

banku jomas likumdošana, (piemēram, Amerikas Savienoto Valstu, 

Kanādas un Japānas). Visām personām, kuras nedrīkst izmantot 

Tīmekļa vietnē sniegto informāciju, vai kuras nav pārliecinātas, ka tās 

drīkst izmantot šo informāciju, ir nekavējoties jāpamet Tīmekļa 

vietne. Jūs apmeklējat Tīmekļa vietni pēc savas ierosmes un uz savu 

risku un jūs esat atbildīgs(-a) par visas piemērojamās likumdošanas 

ievērošanu. 

6. PRASĪBAS TĪMEKĻA VIETNES LIETOTĀJAM 

6.1 Jūs esat atbildīgs(-a) par Tīmekļa vietnes drošu izmantošanu. 

Katras izmantošanas sesijas laikā jums ir jānodrošina savas Ierīces 

aizsardzība, piemēram, jāizmanto drošs interneta pieslēgums un 

droši un stabili programmatūras risinājumi, tostarp operētājsistēma, 

tīmekļa pārlūkprogramma, pretvīrusu un ļaunprogrammatūras 

novēršanas programmatūra. 

6.2 Mēs pieliekam samērīgus pūliņus, lai nodrošinātu iespēju 

izmantot Tīmekļa vietni pietiekošā apjomā, ja tiek izmantoti 
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programmatūras risinājumi, kas nav vecāki par diviem (2) gadiem 

un kurus oficiāli atbalsta programmatūras ražotājs, tostarp 

operētājsistēma, pārlūkprogramma, identifikācijas kartes 

programmatūra, kā arī citi Trešo personu programmatūras 

risinājumi. Tāpat mēs iespēju robežās atbalstām stabilas vecākas 

programmatūras versijas. Mēs neesam atbildīgi par kaitējumu, ko 

jums radījušas ar tehniskā un programmnodrošinājuma ražotāju 

risinājumiem saistītas problēmas. 

7. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS 

7.1 Mēs neesam atbildīgi par jūsu izdevumiem vai radušos 

kaitējumu, kas saistīts ar Tīmekļa vietnes apmeklēšanu, lasīšanu 

un/vai izmantošanu, ja vien likumdošanā nav noteikts pretējais. 

Tādos gadījumos mūsu atbildība aprobežojas ar minimālo atbildību, 

kas noteikta attiecīgajās tiesību normās. 

7.2 Tīmekļa vietnes darbība var būt traucēta, un mēs 

negarantējam Tīmekļa vietnes pastāvīgu darbību bez 

pārtraukumiem, kā arī mūs nevar saukt pie atbildības par kaitējumu, 

kas jums var rasties tā rezultātā. 

8. LIETOTĀJA IERĪCES 

8.1 Mūsu Tīmekļa vietne var ietvert lokālās datu vienības. Mēs 

galvenokārt izmantojam lokālās datu vienības, lai padarītu Tīmekļa 

vietnes apmeklējumus drošākus un ērtākus jums un lai nodrošinātu 

jums labāku apkalpošanu, tāpat mēs tās izmantojam statistikas un 

mārketinga vajadzībām. Mēs saglabājam lokālās datu vienības jūsu 

Ierīcē ar jūsu piekrišanu saskaņā ar Lietošanas noteikumiem. 

8.2 Mēs varam izmantot gan sesijas, gan pastāvīgās lokālās datu 

vienības. Sesijas lokālās datu vienības tiek saglabātas jūsu Ierīcē tikai 

tik ilgi, kamēr izmantojat Tīmekļa vietni, (t.i., kamēr ir aktīva Tīmekļa 

vietnes sesija) un tiek dzēstas Tīmekļa vietnes vai pārlūkprogrammas 

aizvēršanas brīdī. Sesijas lokālās datu vienības galvenokārt ir 

vajadzīgas piekļuvei mūsu Tīmekļa vietņu sadaļām, kas paredzētas 

klientiem, ērtai Tīmekļa vietnes lietošanai un statistikas un analīzes 

vajadzībām. Pastāvīgās lokālās datu vienības tiek saglabātas Ierīcē 

pat pēc Tīmekļa vietnes aktīvās sesijas beigām - uz laiku, ko noteikuši 

sīkdatņu īpašnieki, vai uz nenoteiktu laiku. Pastāvīgās lokālās datu 

vienības (tostarp Trešo personu lokālās datu vienības) tiek 

izmantotas, lai padarīt Tīmekļa vietnes lietošanu jums ērtāku. 

Pastāvīgās lokālās datu vienības tiek izmantotas arī jums sniegto 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, jūsu Ierīces vai tīmekļa 

pārlūkprogrammas atpazīšanai, drošības uzlabošanai, piedāvājumu 

sagatavošanai, kā arī statistikas un analīzes vajadzībām. 

8.3 Jūs varat bloķēt vai dzēst lokālās datu vienības savā tīmekļa 

pārlūkprogrammā, vai izmantojot īpašu programmatūru, kā arī 

atsaukt savu piekrišanu lokālo datu vienību saglabāšanai. Lokālo 

datu vienību saglabāšanas funkcijas bloķēšana vai saglabāto lokālo 

datu vienību dzēšana var kavēt Tīmekļa vietnes izmantošanu, un 

mūs nevar saukt pie atbildības par kaitējumu, kas jums tā rezultātā 

var rasties. Ja vēlaties bloķēt vai dzēst lokālās datu vienības, tas 

jādara katrā ierīcē un/vai tīmekļa pārlūkprogrammā atsevišķi. Lūdzu, 

izlasiet attiecīgās tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzības sadaļu, lai 

atrastu informāciju par sīkdatņu un drošības iestatījumiem. 

8.4 Mums ir tiesības ar jūsu atļauju pieprasīt informāciju par 

Ierīces atrašanās vietu, Ierīces iestatījumiem vai citiem mobilajām 

ierīcēm pievienoto sensoru pašreizējiem parametriem un izmantot 

(tostarp saglabāt) šo informāciju labākas un ērtākas apkalpošanas 

nodrošināšanai, kā arī statistikas vajadzībām, tostarp karšu 

lietojumprogrammām, informācijas atainošanai, kas rodas Ierīces 

pārvietošanas rezultātā, utt. Mēs nenodosim minētos datus 

Trešajām personām bez jūsu piekrišanas. 

8.5 Mums ir tiesības izmantot Trešo personu programmatūras 

risinājumus, lai labāk parādītu Tīmekļa vietnes saturu, kā arī iekļaut 

tādus risinājumus Tīmekļa vietnē no Trešo personu serveriem. 

8.6 Ar to, kā jūs izmantojat Tīmekļa vietni, saistītie dati (tostarp 

apmeklēto Tīmekļa vietnes apakšsadaļu adreses, jūsu IP adrese, 

operētājsistēma un pārlūkprogrammas versija, kā arī citi dati) tiek 

apstrādāti saskaņā ar Klientu datu apstrādes principiem. 
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