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1. PRIELAIDOS DUOMENŲ MAINAMS 

1.1 UAB GET Baltic („GET Baltic“) suteikia prieigą prie Duomenų mainų sprendinių (kaip apibrėžta 

toliau), kad Gamtinių dujų biržos dalyviai, Antrinių pajėgumų prekybos platformos nariai, Viešai 

neatskleistos informacijos platformos paslaugų Vartotojai bei kiti asmenys („Vartotojai“) galėtų 

turėti sąsają su savo sistemomis. Šios GET Baltic duomenų mainų paslaugos bendrosios 

sąlygos („Bendrosios sąlygos“) nustato sąlygas, kuriomis GET Baltic teikia savo Duomenų 

mainų sprendinius Vartotojams. 

1.2 Atskiro Duomenų mainų sprendinio atžvilgiu Bendrąsias sąlygas papildo Specialiosios sąlygos 

(kaip apibrėžta toliau). Kilus prieštaravimams tarp Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, taikomų 

atskiram Duomenų mainų sprendiniui, pirmenybė teikiama atitinkamoms Specialiosioms 

sąlygoms. GET Baltic ir Vartotojui taikomos Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu 

vadinamos „Duomenų mainų sutartimi“. 

1.3 Tai, kad Vartotojas naudoja vieną ar daugiau Duomenų mainų sprendinių, tai neįpareigoja GET 

Baltic teikti kitus Duomenų mainų sprendinius šiam Vartotojui. 

2. SĄVOKOS 

2.1 Jei šiose sąlygose neapibrėžta kitaip, Bendrosiose sąlygose iš didžiųjų raidžių rašomos sąvokos 

atitinka sąvokas, apibrėžtas Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamente, Duomenų teikimo 

paslaugų sutarties bendrosiose sąlygose ir Prekybos antrinėje pajėgumų prekybos platformoje 

reglamente. 

2.2 „Duomenų mainų  sprendiniai“ reiškia aplikacijų programų sąsajas („API“). Duomenų mainų 

sprendinius sudaro (sąrašas gali būti ne baigtinis) šios Paslaugos (šios paslaugos kartu 

vadinamos Paslaugomis, o kiekviena atskirai – Paslauga, ir yra aprašytos GET Baltic interneto 

svetainėje): duomenų gavimas iš GET Baltic dujų biržos elektroninės prekybos sistemos per API, 

viešai neatskleistos informacijos duomenų gavimas ir siuntimas per API iš Viešai neatskleistos 

informacijos platformos ir duomenų gavimas iš antrinės pajėgumų prekybos platformos per API 

(įskaitant visus galimus vėlesnius paslaugų pavadinimų pakeitimus), ir visi kiti rinkos duomenys 

bei analitinės sąsajos, kurias GET Baltic gali teikti tam tikru laikotarpiu atskirai arba kartu su 

kitais Duomenų mainų sprendiniais. 

2.3 „Specialiosios sąlygos“ reiškia Duomenų mainų sprendinio užsakymo formą, nepriklausomai nuo 

to, kaip ji gali būti vadinama, pridedamą prie šių Bendrųjų sąlygų, sudaromą tarp Vartotojo ir 

GET Baltic, nurodant konkretų Duomenų mainų sprendinį, kurį GET Baltic teiks Vartotojui, 

išvardijant, jei taikoma, informaciją apie Vartotoją, Kontaktinį asmenį ir už šias Paslaugas 

taikomus mokesčius. Specialiosioms sąlygoms taikomos šių Bendrųjų sąlygų nuostatos. 

3. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI 

3.1 GET Baltic turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Duomenų mainų sutartį. Po pakeitimų 

atnaujinta Bendrųjų sąlygų arba atitinkamų Specialiųjų sąlygų redakcija paskelbiama GET Baltic 

interneto svetainėje likus ne mažiau kaip dešimt (10) darbo dienų iki jų įsigaliojimo. 
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3.2 Laikoma, kad nuo pakeistos Bendrųjų sąlygų arba Specialiųjų sąlygų redakcijos įsigaliojimo 

dienos Vartotojas visiškai priėmė šiuos pakeitimus, jei jis toliau naudojasi atitinkamu Duomenų 

mainų sprendiniu ir (arba) Technine informacija, išskyrus atvejus, kai Vartotojas pasinaudojo 

savo teise nutraukti Duomenų mainų sutartį, kaip tai numato 12.3 punktas. 

4. PRIEIGA PRIE TECHNINĖS INFORMACIJOS 

4.1 Tam, kad Vartotojas lengviau plėtotų savo sistemą, GET Baltic gali (bet neprivalo) Vartotojo 

prašymu suteikti Vartotojui prieigą prie tam tikros techninės informacijos, susijusios su konkrečiu 

Duomenų mainų sprendiniu („Techninė informacija“).  

4.2 Techninė informacija teikiama tokia, kokia ji yra, be jokios (aiškios arba numanomos) garantijos. 

GET Baltic neteikia jokių garantijų, įskaitant bet kokią numanomą garantiją dėl informacijos 

perkamumo ir (arba) tinkamumo konkrečiam tikslui.  

4.3 Kiekvienam Vartotojui, susipažinusiam su Technine informacija dėl Duomenų mainų sprendinio, 

Duomenų mainų sutarties sąlygos tampa privalomos nuo to momento, kai jis gauna prieigą prie 

tokios informacijos. 

5. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

5.1 Vartotojas yra atsakingas už: 

5.1.1 už visų priemonių ir įrangos, būtinų naudoti Duomenų mainų sprendinį, buvimą, veikimą, 

eksploatavimą ir naudojimą, įskaitant visas telekomunikacijų linijas, aparatinę įrangą, 

operacines platformas ir kitą programinę įrangą; 

5.1.2 savo duomenų ir visos kitos informacijos, kuri būtina Duomenų mainų sprendinio 

veikimui, teisingumą, išsamumą, savalaikiškumą ir formatą (išskyrus atvejį, kai „GET 

Baltic“ yra duomenų šaltinis), taip pat už tai, kad ši informacija atitiktų Duomenų mainų 

sprendinio veikimui būtinus reikalavimus; 

5.1.3 visus teisinius susitarimus, įskaitant, bet neapsiribojant registracijas, leidimus, licencijas, 

sutartis, klientų identifikavimo duomenis, tarp Vartotojo ir trečiųjų šalių, būtinus tam, kad 

Vartotojas galėtų naudotis Duomenų mainų sprendiniais. 

5.2 Atitinkamose Specialiosiose sąlygose, susijusiose su vienu arba daugiau Duomenų mainų 

sprendinių, gali būti nurodytos papildomos Vartotojui taikomos teisės ir papildomi Vartotojo 

įsipareigojimai. 

6. PRIEIGA PRIE DUOMENŲ MAINŲAPSIKEITIMO SPRENDINIŲ IR JŲ NAUDOJIMAS 

6.1 Visais atvejais prieiga prie Duomenų mainų sprendinių ir jų naudojimas turi atitikti gairių 

dokumentus, pateiktus http://www.getbaltic.com (toliau vadinama „GET Baltic interneto 

svetainė“) arba atskirai atsiunčiamus Vartotojui. Šių gairių pakeitimai skelbiami GET Baltic 

interneto svetainėje arba atskirai siunčiami Vartotojui el. paštu. 

6.2 Vartotojas privalo užtikrinti, kad: 
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6.2.1 visi jo vardu veikiantys asmenys yra tinkamai įgalioti ir susipažinę su atitinkamu Duomenų 

mainų sprendiniu iki pradėjimo šiuo sprendiniu naudotis, įskaitant visus vėlesnius jo 

pakeitimus; 

6.2.2 jo programinės ir aparatinės įrangos dalys, naudojamos prieigai prie Duomenų mainų 

sprendinio ir jo naudojimui, atitiktų reikalavimus, keliamus prisijungimui prie atitinkamo 

Duomenų mainų sprendinio (įskaitant visus vėlesnius jo pakeitimus arba pataisas), ir kad 

jis vienintelis yra atsakingas už visų priemonių, kurių GET Baltic neteikia, veikimą, buvimą 

ir naudojimą; 

6.2.3 visi GET Baltic Vartotojui pateikti prisijungimo duomenys, suteikti naudotis Duomenų 

mainų sprendiniu (įskaitant Vartotojo vardus, slaptažodžius, prieigos raktus), bus laikomi 

konfidencialiais, naudojami tik pagal paskirtį ir tik atitinkamam Duomenų mainų 

sprendiniui; Vartotojo darbo vietoje yra taikomos atitinkamos saugumo priemonės, 

neleidžiančios prieiti prie prisijungimo duomenų ir pačio Duomenų mainų sprendinio arba 

naudoti juos be leidimo. Vartotojas yra atsakingas už jam priskirtų prisijungimo duomenų 

naudojimą tol, kol GET Baltic pagal Vartotojo kontaktinio asmens raštišką prašymą 

nepatvirtina raštu, kad atitinkami prisijungimo duomenys nebeveikia. 

6.3 Vartotojas įsipareigoja dėti visas pastangas užtikrinti, kad: 

6.3.1 visa per Duomenų mainų sprendinį pateikta informacija yra be klaidų; 

6.3.2 visa programinė ir aparatinė įranga, naudojama prisijungti prie bet kurio Duomenų mainų 

sprendinio, nėra užkrėsta kompiuteriniais virusais, kenkėjiškomis programomis ar bet 

kokiu kitu kenksmingu kodu. 

6.4 Jei bet kuriuo metu GET Baltic turėtų pagrindo manyti, kad Vartotojo atliekamas Duomenų mainų 

sprendinio naudojimas kelia grėsmę GET Baltic arba kitų Vartotojų saugumui arba daro neigiamą 

ar neįprastą poveikį GET Baltic ar kitų Vartotojų naudojamam Duomenų mainų sprendiniui, GET 

Baltic gali nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo atjungti ir (arba) sustabdyti Vartotojo naudojamą 

atitinkamą Duomenų mainų sprendinį ir iš karto informuoti Vartotoją apie šį atjungimą ir (arba) 

sustabdymą. 

7. DUOMENŲ MAINŲ SPRENDINIŲ PAKEITIMAI  

7.1 GET Baltic pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti arba pataisyti bet kurį Duomenų 

mainų sprendinį ir dės pastangas prieš protingą laiką per GET Baltic interneto svetainę pateikti 

Vartotojui įspėjimą apie šiuos pakeitimus arba pataisas. 

7.2 Pakeitus Duomenų mainų sprendinio pakeitimo GET Baltic turi teisę atšaukti visų senesnių to 

Duomenų mainų sprendinio versijų palaikymą. Tokiais atvejais apie senesnių Duomenų mainų 

sprendinio versijų palaikymo atšaukimą Vartotojai bus informuojami per GET Baltic interneto 

svetainę. GET Baltic dės visas pastangas, kad užtikrintų, jog senesnės Duomenų mainų 

sprendinio versijos toliau veiktų, tačiau to negarantuoja. 

8. GET BALTIC TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

8.1 Prieinamumas: 
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8.1.1 GET Baltic imsis visų pagrįstų veiksmų tam, kad palaikytų nepertraukiamą prieigą prie 

Duomenų mainų sprendinio ir jo techninių pajėgumų, bei pateiktų Vartotojui pranešimus 

apie planuojamus sistemos atjungimus ir kitus klausimus, darančius poveikį Duomenų 

mainų sprendinio naudojimui, arba prieigai prie jo, tačiau neatsakys už: 

8.1.1.1 atitinkamo Duomenų mainų sprendinio veikimo ar prieigos prie jo sustabdymą, 

pertraukimą, laikiną neprieinamumą ar gedimą; 

8.1.1.2 nuostolius arba žalą, Vartotojo patirtą naudojantis informacija arba paslaugomis, 

gautomis naudojant Duomenų mainų sprendinį; 

8.1.1.3 nuostolius arba žalą, patirtus dėl netinkamo Duomenų mainų sprendinio veikimo, 

įrangos ar paslaugų, kurias teikia trečiosios šalys, veikimo sutrikimų, nestabilumo 

ar nepasiekiamumo arba dėl kitų aplinkybių, už kurias GET Baltic nėra atsakinga, 

įskaitant nenugalimos jėgos aplinkybes. 

8.2 Duomenų mainų sprendinio naudojimo stebėjimas ir valdymas: 

8.2.1 Naudodamasis bet kuriais Duomenų mainų sprendiniais, Vartotojas sutinka, kad GET 

Baltic turi teisę stebėti Vartotojo atliekamą Duomenų mainų sprendinių naudojimą, siekiant 

užtikrinti, jog Duomenų mainų sprendiniai yra naudojami tinkamai ir laikantis Bendrųjų 

sąlygų ar atitinkamų Specialiųjų sąlygų nuostatų. Netinkamo Duomenų mainų sprendinių 

naudojimo pavyzdžiai yra (tačiau jais neapsiribojama): 

8.2.1.1 Duomenų, kurie pateikti Vartotojui per Duomenų mainų sprendinį, persiuntimas, 

perpardavimas arba paskelbimas bet kokia forma. 

8.2.1.2 Duomenų gavimas dažniau, negu jie atnaujinami. 

8.2.1.3 Neleistinas prisijungimo duomenų naudojimas. 

8.2.1.4 Bet koks GET Baltic intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su bet kuriuo 

Duomenų mainų sprendiniu, pažeidimas. 

8.2.1.5 Duomenų užklausų teikimas ar taisymas tokiu greičiu, kuris laikomas viršijančiu 

priimtiną (GET Baltic nustato savo nuožiūra). 

8.2.1.6 Bet koks GET Baltic atitinkamų reglamentavimo dokumentų, išvardytų 2.1 punkte, 

arba galiojančių teisės aktų pažeidimas. 

8.2.2 GET Baltic turi teisę imtis veiksmų, kurie pagrįstai būtini tam, kad užtikrinti, jog Vartotojo 

naudojimasis Duomenų mainų sprendiniais nedarys poveikio GET Baltic kitų teikiamų 

paslaugų vykdymui. Netinkamo naudojimo atveju GET Baltic pasilieka teisę apriboti prieigą 

prie Duomenų mainų sprendinio, sustabdant arba atšaukiant Vartotojo prisijungimo 

duomenis. 

8.2.3 Be to, GET Baltic pasilieka teisę apriboti:  

8.2.3.1 Per Duomenų mainų sprendinį Vartotojo per tam tikrą laikotarpį pateikiamų 

duomenų užklausų ir (arba) duomenų pateikimo skaičių; arba 

8.2.3.2 Duomenų kiekį, grąžinamą Vartotojui per Duomenų mainų sprendinį. 

8.3 Priežiūra ir palaikymas: 

8.3.1 GET Baltic sieks atlikti visus Duomenų mainų sprendinių priežiūros darbus kartu su kitų 

GET Baltic teikiamų paslaugų priežiūros darbais, jei tokia galimybė būtų. GET Baltic įspės 

Vartotojus apie visą planuojamą priežiūrą, kuri gali daryti įtaką atitinkamam Duomenų 
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mainų sprendiniui. GET Baltic taip pat gali nustatyti reguliarius kiekvieno Duomenų mainų 

sprendinio priežiūros laikotarpius per kuriuos Duomenų mainų sprendinys gali būti 

neprieinamas. 

8.3.2 Nors GET Baltic sieks užtikrinti, kad Duomenų mainų sprendiniai veiktų, GET Baltic 

neprivalo teikti pagalbos, kuri nėra atitinkamos Techninės informacijos teikimas. Bet kokia 

techninė pagalba, kurios reikia Vartotojui integruojant Duomenų mainų sprendinį į savo 

verslo procesus, yra paties Vartotojo atsakomybė. 

8.3.3 Atitinkamose Specialiosiose sąlygose, susijusiose su konkrečiu Duomenų mainų 

sprendiniu, gali būti nustatytos papildomos GET Baltic teisės ar įsipareigojimai. 

8.4 Mokesčiai, sąskaitų faktūrų pateikimas ir mokėjimas: 

8.4.1 Prieiga prie Duomenų mainų sprendinio suteikiama tik tam Vartotojui, kuris neturi pradelstų 

mokėjimų už GET Baltic teikiamas paslaugas.  

8.4.2 GET Baltic turi teisę vienašališkai pakeisti taikomus mokesčius, apie tai įspėjusi mažiausiai 

prieš dešimt (10) darbo dienų per GET Baltic interneto svetainę. 

8.4.3 Tuo atveju, jei Vartotojas tinkamai nesumoka mokesčių, GET Baltic turi teisę sustabdyti 

Vartotojo prieigą prie Duomenų mainų sprendinių, apie tai prieš tris (3) darbo dienas raštu 

įspėdama Vartotoją, neprisiimant jokios atsakomybės prieš Vartotoją ir nedarant įtakos 

Vartotojo mokėtiniems mokesčiams. 

9. SUTARTIES PAŽEIDIMAS 

9.1 Duomenų mainų sprendinio techninio įgyvendinimo klaidos: 

9.1.1 Vartotojas privalo nedelsiant raštu pranešti GET Baltic, jei jis pagrįstai mano, kad Duomenų 

mainų sprendinyje yra klaidų, o GET Baltic turi dėti visas pastangas, kad ištaisytų klaidas 

per protingą laiką nuo šio įspėjimo gavimo. 

9.2 Atsakomybės apribojimas:  

9.2.1  GET Baltic neteikia jokios garantijos dėl to, kad Duomenų mainų sprendiniai bus prieinami 

tam tikru laiku ir jie bus išsamūs ir be klaidų. Tam tikromis aplinkybėmis Duomenų mainų 

sprendinių perdavimas gali vėluoti. GET Baltic nebus laikoma atsakinga už perdavimo ir 

(arba) gavimo vėlavimą ar gedimą. 

9.2.2 GET Baltic atleidžiama nuo visos atsakomybės pagal Duomenų mainų sutartį, išskyrus 

atvejus, kai Vartotojas patiria nuostolius arba žalą dėl didelio GET Baltic neatsargumo ir 

(arba) tyčinių veiksmų. GET Baltic nebus atsakinga dėl Vartotojo negautų pajamų ar verslo 

praradimo ar už bet kokius kitus tiesioginius arba netiesioginius nuostolius, atsirandančius 

dėl įsipareigojimų pagal Duomenų mainų sutartį pažeidimo, išskyrus galiojančiuose 

įstatymuose nustatytus atvejus. 

9.2.3 Vartotojas bus atsakingas už nuostolius arba žalą, kurie atsirado dėl jo veiksmų arba 

neveikimo vykdant Duomenų mainų sutartį. 
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10. NENUGALIMA JĖGA 

10.1 GET Baltic ir Vartotojas nebus atsakingi už nuostolius arba žalą, ir tai nebus laikoma sutarties 

pažeidimu, jei šalis neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Duomenų mainų sutartį, kai šių 

įsipareigojimų neleidžia įvykdyti nenugalimos jėgos aplinkybės. 

10.2 Šalis, siekiant pasinaudoti nenugalimos jėgos aplinkybėmis kaip atleidimo nuo atsakomybės 

pagrindu, turi kuo greičiau apie tai pranešti kitai šaliai ir pateikti jai kitos šalies pagrįstai 

reikalaujamą su tuo susijusią informaciją. 

11. KONFIDENCIALUMAS 

11.1 Vartotojas įsipareigoja laikyti Techninę ir kitą gautą informaciją apie GET Baltic ir jos verslą 

konfidencialia, išskyrus atvejus, jei Vartotojas gavo arba gauna tokią informaciją su GET Baltic 

raštišku atleidimu nuo konfidencialumo arba tokia informacija pateko į viešąją erdvę, arba 

informaciją reikalaujama atskleisti įstatymo pagrindu. 

11.2 Konfidencialumo pareiga nedraudžia GET Baltic atskleisti informaciją asmeniui arba teikėjui, kurį 

GET Baltic pasamdė teikti su Duomenų mainų sprendiniu susijusias paslaugas, su sąlyga, kad 

šis asmuo arba subjektas laikosi atitinkamo konfidencialumo įsipareigojimo. 

12. DUOMENŲ MAINŲ SUTARTIES TERMINAI IR NUTRAUKIMAS 

12.1 Duomenų mainų  sutartis laikoma neterminuota. Vartotojas privalo laikytis Duomenų mainų 

sutarties tol, kol Vartotojas turi prieigą prie Techninės informacijos ir (arba) naudojasi bet kuriuo 

Duomenų mainų sprendiniu. 

12.2 Vartotojas gali nutraukti Duomenų mainų sutartį, apie tai raštu (įskaitant pranešimą el. paštu) 

įspėjęs GET Baltic prieš dešimt (10) darbo dienų. Pasibaigus šiam įspėjimo laikotarpiui, Vartotojo 

prieiga prie Techninės informacijos ir (arba) naudojimasis Duomenų mainų sprendiniais 

nutraukiami. 

12.3 Jei bet kurie Duomenų mainų  sutarties pakeitimai yra nepriimtini Vartotojui, šis gali ją nutraukti 

apie tai raštu (įskaitant pranešimą el. paštu) įspėjęs GET Baltic prieš vieną (1) darbo dieną. Tokia 

teise galima pasinaudoti ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo Bendrųjų sąlygų pakeitimo 

įsigaliojimo. Gavus tokį įspėjimą, Vartotojo prieiga prie Techninės informacijos ir (arba) 

naudojimasis Duomenų mainų sprendiniais nutraukiami. 

12.4 GET Baltic gali nutraukti Duomenų mainų sutartį raštišku pranešimu Vartotojui, jei dėl aplinkybių, 

kurių GET Baltic negali pagrįstai kontroliuoti, tolesnis prieigos prie Techninės informacijos ir 

(arba) Duomenų mainų sprendinio teikimas tampa neteisėtas, neįmanomas arba žymiai 

sunkesnis arba brangesnis nei tikėtasi. 

12.5 Bet kuri šalis gali nutraukti Duomenų mainų sutartį, apie tai raštu pranešdama kitai šaliai, jei kita 

šalis iš esmės pažeidžia savo įsipareigojimus ir šis esminis pažeidimas neištaisomas per penkias 

(5) darbo dienas nuo nepažeidusios šalies raštiško pranešimo. 

12.6 Duomenų mainų sutarties Nutraukimas neturi įtakos jokioms teisėms ar pareigoms, įgytoms 

nutraukimo metu. Visos Duomenų mainų  sutarties nuostatos, kurios pagal jų pobūdį turi toliau 
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galioti po nutraukimo, lieka galioti tol, kol šios teisės arba įsipareigojimai įgyvendinami arba nuo 

jų atleidžiama.  

13. KITOS SĄLYGOS 

13.1 Bendravimas: 

13.1.1 Visi pranešimai pagal Duomenų mainų sutartį turi būti pateikiami raštu ir gali būti siunčiami el. 

paštu kitos šalies Kontaktiniam asmeniui. 

13.1.2 GET Baltic gali pateikti operatyvinius pranešimus, susijusius su Technine informacija ir 

(arba) Duomenų mainų sprendiniu, per GET Baltic interneto svetainę, įskaitant 

informaciją apie priežiūros laikotarpius ir Bendrųjų sąlygų ir (arba) Specialiųjų sąlygų 

pakeitimus. 

13.1.3 Kontaktinis asmuo yra įgaliotas atstovauti Vartotoją visais klausimais, kylančiais pagal 

Duomenų mainų sutartį. Tačiau tai neapriboja kitų asmenų įgaliojimų (jei jie yra kitaip 

tinkamai įgalioti) atstovauti Vartotoją. 

13.2 Vartotojo duomenys: 

13.2.1. Vartotojas patvirtina, kad jo duomenys, įskaitant visą kontaktinę informaciją, yra nuolat 

atnaujinami, teisingi ir tikslūs, taip pat kad jam suprantama, jog GET Baltic nėra įpareigota 

atlikti savarankiško šios informacijos tikrinimo. 

13.2.2 Vartotojas gali bet kada pakeisti savo duomenis, įskaitant Kontaktinį asmenį, 

pateikdamas raštišką pranešimą GET Baltic. 

13.3 Perleidimas: 

13.3.1 Teisės ir pareigos, kylančios iš Duomenų mainų  sutarties negali būti perleistos be kitos 

šalies sutikimo. Kita šalis negali nepagrįstai atsisakyti išduoti tokį sutikimą arba vilkinti jo 

išdavimą. 

14. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

14.3 Duomenų mainų  sutarčiai ir teisiniams santykiams, kurie atsiranda pagal Duomenų mainų sutartį 

arba yra su ja susiję (įskaitant Duomenų mainų  sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, 

vykdymo, užbaigimo ir nutraukimo klausimus), taikoma ši Sutartis ir Lietuvos Respublikos 

įstatymai. 

14.4 Visi tarp Vartotojo ir GET Baltic kylantys ginčai sprendžiami abipusiu sutarimu. Jei ginčas 

neišsprendžiamas abipusiu sutarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme, kurio 

buveinė yra Vilniaus mieste. 

 

   

 

  


