REĢISTRĀCIJAS INSTRUKCIJA UN PRIVĀTUMA ATRUNA
Ņe ot vērā, ka SIA „NOVATOURS” turp āk – NOVATOURS respektē Jūsu tiesī as uz
privātu u, kā arī ļoti ovērtē Jūsu uzti ēša os u s, NOVATOURS gara tē, ka Jūsu
perso īgā i for ā ija tiks iz a tota tikai ērķie , kas ir atru āti šajā i struk ijā, ez Jūsu
piekriša as Jūsu perso īgie dati etiks odoti trešajā perso ā , izņe ot gadīju us, kad to
paredz or atīvo aktu prasī as.
Reģistrējoties ājas lapā www.novatours.lv, Jūs kļūstat šīs ājas lapas reģistrētais lietotājs.
Mājas lapas saturs, i frastruktūra ir do āti Jūsu perso īgajai, e ko er iālajai lietoša ai.
NOVATOURS ir reģistrējis tiesī as veikt fizisko perso u datu apstrādi LR Datu valsts
i spek ijā 2003.gada . artā. Reģistrā ijas Nr.
.
Kļūstot par NOVATOURS ājas lapas reģistrēto lietotāju, Jūs varat patstāvīgi ievadīt savu
perso īgo i for ā iju, tai starpā, e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr. u itu ko takta
vai perso īgo i for ā iju par sevi u perso ā , kuras eļo kopā ar Ju s. Šajā ājas lapā
reģistrētajie lietotājie ir iespēja ātrāk u ērtāk sagrupēt eļoju us vai itus NOVATOURS
pakalpoju us, pārvaldīt savu i for ā iju, apskatīties iepriekšējos pasūtīju us u saplā ot
āka os. NOVATOURS ir epie ieša a Jūsu ievadītā i for ā ija, lai uzturētu ar Ju s
ko taktus, lai i for ētu Jūs par jau u ie , ak ijā , atlaidē u o usie , kas ir do āti
tieši Ju s.
REĢISTRĀCIJA
1. Reģistrā ija NOVATOURS ājas lapā www.novatours.lv ir bezmaksas.
2. Mu s ir tiesī as izdzēst i for ā iju, ko ir ievadījušas perso as, kuras av
sas iegušas gadu ve u u.
3. Reģistrējoties NOVATOURS ājas lapā www.novatours.lv, lietotājs apstipri a, ka
viņš ir iepazi ies ar šo I struk iju, piekrīt šie I struk ijas oteiku ie u apņe as
tos ievērot.
4. Par www.novatours.lv lietotāju ir iespēja s kļūt divos veidos:
4.1. Iz a tojot Fa e ook ko tu. Šajā gadīju ā av epie ieša s izveidot jaunu
ko tu u at erēties paroli – tiks iz a tota Jūsu Fa e ook ko ta i for ā ija.
4.2. Izveidot jau u ko tu. Ir epie ieša s orādīt savu e-pasta adresi u ievadīt
paroli. Pie viena e-pasta var ūt piesaistīts tikai vie s ko ts.
5. E-pasta adrese un parole tiks iz a tota katru reizi, lietojot
ājas lapu
www.novatours.lv. Jūs esat at ildīgi par šo datu gla āša u u apņe aties tās
eizpaust itā perso ā .
6. Gadīju ā, ja lietotāja parole kļūst zi ā a trešajā perso ā , lietotāja pie āku s ir
ekavējoties o ai īt paroli, t.i., ieiet ājas lapā www.novatours.lv u sadaļā
„Ma a i for ā ija” – „Mai īt paroli” o ai īt paroli.
7. Reģistrētais lietotājs uzņe as pil u at ildī u par trešās personas dar ī ā , kura ir
iz a tojusi lietotāja piekļuves datus. Lai aksi āli odroši ātu visu reģistrēto
lietotāju datu drošī u, NOVATOURS reko e dē ievērot šādus pa ata drošī as
noteikumus:

7.1. Ir epie ieša s vie ēr pārlie i āties, ka pē aktivitātē
ājas lapā ko ts un
arī i ter ēta pārlūks tiek aizvērts. Šīs dar ī as ir ietei a s veikt, atstājot datoru
epieskatītu pat tikai uz dažā
i ūtē , lai ovērstu iespēja ī u, ka trešās
perso as varētu iz a tot Jūsu piekļuves datus;
7.2. Nedrīkst izpaust evie a lietotājvārdu u paroli, edz ģi e es lo ekļie u
draugiem, nedz NOVATOURS darbiniekiem. Nevie a
esūtiet šos datus pa epastu vai itie i for ā ijas avotie ;
7.3. Ir ietei a s vie kārši at erēties paroli u
epierakstīt to. Ietei a ā parole
sastāv o eloģiskas urtu, iparu u pieturzī ju ko i ā ijas;
7.4. Iz a tojiet uzti a u i ter eta pārlūku. Lai odroši ātu savie oju a drošī u, ir
epie ieša s iz a tot jau āko u ofi iālo pārlūka versiju.
7.5. Ir ieteicams izmantot ekrā a saudzētāju ar paroli, kas eļautu trešajā
perso ā
rīvi iz a tot Jūsu datoru;
7.6. Ir ietei a s pastāvīgi atjau ot opera io ālo sistē u u pārlūka progra
u, lai
lietotāja
ūtu iespēja ko sta ti saņe t ko statēto drošī as kļūdu korek ijas;
7.7. Ir jāiz a to a ti-vīrusa progra
as u iti aizsarglīdzekļi.
DROŠĪBA
8. Sekojot Latvijas Repu likas fizisko perso u datu aizsardzī u regulējošo or atīvo
aktu prasī ā , kā arī Eiropas Savie ī as or atīvo aktu prasī ā , ēs iz a toja
ierī es, kas ovērš elegālu piekļuvi Jūsu i for ā ijai vai elegālu šīs i for ā ijas
iz a toša u. NOVATOURS odroši a, ka Jūsu ies iegtā i for ā ija tiks aizsargāta
o je kurā
elegālā
dar ī ā : iz aiņā , atklāša as vai iz ī i āša as,
krāp ie iskā dar ī ā . Datu āze, kurā gla ājas reģistrēto lietotāju i for ā ija, ir
aizsargāta o eatļautas piekļuves datie aur datora tīklie .
9. NOVATOURS iz a to at ilstošu sistē u u pro edūras, kuras ļauj aizsargāt Jūsu
perso īgo i for ā iju, kura u s ir uzti ēta. NOVATOURS iz a to drošī as
sistē as, teh iskos u fiziskos līdzekļus, kuri iero ežo piekļuvi Jūsu perso as datie
u to lietoša u NOVATOURS serverī. Tikai NOVATOURS dar i iekie , dar a tiesisko
attie ī u ietvaros, ir spe iālās atļaujas, kas dot tiesī as redzēt Jūsu perso īgo
i for ā iju, kura kļūst zi ā a, reģistrējoties ājas lapā www.novatours.lv.
PRIVĀTUMS UN PERSONAS DATI
10. I for ā ija, kura ūs epie ieša a NOVATOURS, ir pie ēra , vārds, uzvārds, epasta adrese, tālruņa Nr., dzīvesvietas adrese, pases Nr., dzi ša as dati, dzi u s
u. . Mājas lapās tā iespēja s ūs i for ā ija par Jūsu ap eklēju ie : I ter eta
protokols IP adrese, kuru Jūs iz a tojat, lietojot i ter etu, Jūsu ājas lapas
ap eklēju a datu s u laiks, itas ājas lapas, kuras Jūs ap eklējat, laikā, kad
atrodaties ājas lapā www.novatours.lv, iz a toja ais pārlūks, i for ā ija par
Jūsu datora opera io ālo sistē u, o ilās progra
as versiju, valodas funkciju,
u. . Ja Jūs iz a tojat o ilās ierī es, tiks iz a toti rīki, kas oteiks o ilās ierī es
tipu, tās iestatīju us, kā arī Jūsu ģeogrāfisko lokā iju. Šī i for ā ija ļaus uzla ot
ājas lapu www.novatours.lv, ļaus a alizēt te de es, uzla os produktu u
pakalpoju u kvalitāti.

11. Jūsu ievadītā i for ā ija tiek uzgla āta, lai piedāvātu Ju s pakalpoju us at ilstoši
Jūsu vēl ē u i teresē .
12. Visa i for ā ija, kura tiek ievākta pie reģistrā ijas, kā arī i for ā ija, kura tiks
s iegta laikā, ka ēr Jūs iz a tosiet ājas lapu www.novatours.lv, tiks apstrādāta,
uzgla āta u iz a tota tikai saskaņā ar Latvijas Repu likas fizisko perso u datu
aizsardzī u regulējošie
or atīvajie aktie . NOVATOURS gara tē perso as datu
drošī u u apņe as iz a tot šo i for ā iju tikai ar lietotāja piekriša u u tikai
or atīvo aktu ietvaros.
13. Ievā ot u uzgla ājot Jūsu datus, NOVATOURS ievēro šādus pri ipus:
13.1. I for ā ija, kura tiek saņe ta o reģistrētajie lietotājie , tiek apkopota,
iz a tota u uzgla āta strikti ievērojot Latvijas Repu likas or atīvo aktu
prasī as perso u datu aizsardzī as jo ā,.
13.2. Tiek ievākti tikai tādi dati, kuri ir epie ieša i kvalitatīvu pakalpoju u
s iegša ai reģistrētajie lietotājie , ieskaitot ko sultā ijas par NOVATOURS
produktiem un pakalpojumiem.
13.3. Tikai NOVATOURS darbiniekiem vai trešajā perso ā , kuras odroši a
pakalpoju us reģistrētajie lietotājie , ir piekļuve ies iegtajie datie .
13.4. NOVATOURS eizpauž ziņas trešajā perso ā , izņe ot gadīju us, kad to
paredz likums.
13.5. NOVATOURS odroši a, ka klie tu dati ir pil īgi, epār ērīgi u tiek regulāri
atjaunoti.
13.6. NOVATOURS respektē Jūsu privātu u u uzņe as ievērot šos privātu a
pri ipus, ievā ot Jūsu datus.
14. Reģistrējoties ājas lapā www.novatours.lv u kļūstot par lietotāju, Jūs piekrītat, ka
dati, kuri tiek odoti u s, tiks iz a toti tiešajā ārketi gā, kas ļaus uzla ot u
attīstīt ājas lapu www.novatours.lv u NOVATOURS pakalpoju us, līdz ar to
odroši ās la āku servisu.
14.1. Mēs iz a tosi iegūto i for ā iju ārketi ga aktivitātē tik tālu, ik to
pieļauj likums. Pie ēra : sekojot Jūsu ievadītajai i for ā ijai rīdī, kad Jūs
atrodaties NOVATOURS
ājas lapā, iz a tojat
o ilās progra
as vai
ap eklējat trešo perso u ājas lapas vai so iālos tīklus, ēs piedāvāsi tieši
Ju s do ātus piedāvāju us.
15. Mājas lapā Jūs varat pārskatīt u koriģēt Jūsu perso īgo u ko takti for ā iju.
16. Ja Jūsu i for ā ija ir epareiza, epre īza vai epil īga, NOVATOURS evar
odroši āt kvalitatīvu servisu
ājas lapā www.novatours.lv. Šajā gadīju ā
reģistrētaja lietotāja
ekavējoties jāpre izē vai jāizla o epareizā i for ā ija.
SĪKDATNES UN TO I)MANTOŠANA
17. Daļa i for ā ijas tiks aku ulēta auto ātiski, kad Jūs ap eklēsiet ājas lapu
www.novatours.lv, jo NOVATOURS serveris atpazīs Jūsu I ter eta protokola adresi.
Mājas lapā tāpat tiks iz a totas sīkdat es – datu a alīzes pārvaldī as rīki.
18. Reģistrējoties ājas lapā, Jūs piekrītat, ka sīkdat es, kuras ir i ētas šajā I struk ijā
tiks ierakstītas Jūsu datorā ierī ē .
19. Sīkdat es ir elielas teksta dat es, kuras tiek osūtītas uz Jūsu ierī i. Mājas lapai av
savas at iņas. Kad Jūs ap eklējat dažādas ājas lapas, Jūs etiekat atpazīts kā

viens un tas pats lietotājs. Sīkdat es ļauj ājas lapai atpazīt Jūsu pārlūku. Sīkdatņu
pa at ērķis ir at erēties Jūsu izvēles, pie ēra , izvēlēto valodu. Tāpat sīkdat es
ļauj Jūs atpazīt, kad Jūs atgriežaties ājas lapā. Tie ļauj pielāgot ājas lapu
perso īgajā vajadzī ām. Sīkdat es evar iz a tot progra
u uzstādīša ai vai
vīrusu pārsūtīša ai. Sīkdat es tiek iz a totas tikai Jūsu vajadzī ā u tikai ājas
lapas do ē a serveris, kas osūtījis Ju s sīkdat es, var to izlasīt. Vie s o
vissvarīgākajie sīkdatņu ērķie ir odroši āt ērtu fu k io ēša u, lai ietaupītu
Jūsu laiku. Pie ēra , ja Jūs pievie ojaties ājas lapai perso īgajā vajadzī ā ,
vēlāk sīkdat es palīdz ājas lapai iegūt spe ifisko i for ā iju. Tādēļ, ir daudz
vie kāršāk Ju s parādīt aktuālo i for ā iju, daudz vie kāršāk lietot ājas lapu. Ja
Jūs atgriežaties ājas lapā, Jūs varat redzēt agrāk s iegto i for ā iju.
20. Ir dažādu veidu sīkdat es u to lietoša as veidi ir dažādi. Sīkdat es var sagrupēt
atkarī ā o to ērķa, ilgu a u to vietas ājas lapā. Patei oties sīkdat ē , datu
pārvaldī a edod iespēju tieši vai etieši ide tifi ēt lietotāju.
21. NOVATOURS ājas lapā www.novatours.lv tiek iz a toti šāda veida sīkdat es:
21.1. Teh iskās sīkdat es: NOVATOURS e šas odroši āt sek īgu u ērtu ājas
lapas iz a toša u, tā auto ātiski tiek pielāgota klie tu vēl ē u vajadzī ā .
Lai to sas iegtu NOVATOURS iz a to teh iskās sīkdat es, kuras ļauj redzēt
ājas lapu u iz a tot to pil ī ā, Tāpat Jūs varat pieslēgties sava ko ta u
sakārtot savus datus u i for ā iju. Mājas lapa www.novatours.lv fu k io ē
pil īgi tikai patei oties teh iskajā sīkdat ē .
21.2. Fu k io ālās sīkdat es: NOVATOURS iz a to arī fu k io ālās sīkdat es,
kuras ļauj at erēties Jūsu izvēles u palīdz ājas lapu iz a tot efektīvāk.
Pie ēra , patei oties sīkdat ē , ājas lapa at eras Jūsu izvēlēto valodu,
veiktos eklēju us vai jau apskatīto i for ā iju, eļoju us vai pakalpoju us,
ko piedāvā NOVATOURS. Šis sīkdatņu tips av epie ieša s, lai ājas lapa
dar otos, et piedāvā Ju s vairāk iespēju u padara ājas lapas lietoša u
patīka āku.
21.3. A alītiskās sīkdat es: šīs sīkdat es NOVATOURS iz a to, lai saprastu, kā
ājas lapas ap eklētāji iz a to ājas lapu, lai atrastu ājas lapas stiprās u
vājās puses, lai opti izētu u uzla otu ājās lapas dar ī u. Apstrādātie dati,
iekļauj Jūsu apskatītās ājas lapas, platfor as tipu, kuru Jūs iz a tojat,
i for ā iju par datu ie u laiku, klikšķu skaitu, datora peles kustī as,
atslēgvārdus u itu tekstu. Tāpat NOVATOURS iz a to a alītiskās sīkdat es
i ter eta reklā as ak ijā , lai iza alizētu lietotāju uzvedī u, kad tiek pārraidītas
NOVATOURS reklā as ak ijas. NOVATOURS ezi a, kas Jūs esat, tas tikai ievā
a o ī u i for ā iju.
21.4. Ko er iālās sīkdat es: NOVATOURS iz a to šīs sīkdat es, lai popularizētu
NOVATOURS itās
ājas lapās. Tā sau a ā „tiešā vei i āša a” parāda
i for ā iju par eļoju a virzie ie , kurus eklē lietotājs.
22. Šo ierīču
ērķis ir odroši āt
ājas lapas ap eklēju u kvalitāti, palīdzēt
NOVATOURS saprast ājas lapas ap eklēja ī u u to atsevišķās daļas, saprast
reģistrēto lietotāju plūs u, uzla ot ājas lapu, pakalpoju us, kuri tiek piedāvāti
i ter etā u vei i āt lietotāju ap ieri ātī u.

23. Katru reizi, ap eklējot NOVATOURS ājas lapu, Jūs varat ak eptēt vai oraidīt
sīkdatņu iz a toša u, lai ga oraidīša as gadīju ā NOVATOURS evarēs gara tēt
ājas lapas ap eklēju a kvalitāti. Daudzi i ter eta pārlūki auto ātiski ak eptē
sīkdat es, et, ja Jūs vēlaties, varat vie kārši pārlūkā uzstādīt sīkdatņu oraidīša u.
Turklāt, Jūs varat izdzēst daļu vai visas sīkdat es o Jūsu datora je kurā laikā vai tos
o loķēt. No loķējot sīkdat es, dažas ājas lapas daļas varētu estrādāt pil ī ā.
INDIKATORU I)MANTOŠANA
24. Dažreiz NOVATOURS iz a to e tikai sīkdat es, et arī ājas lapas i dikatorus. Tie
ir azi grafiski attēli, vie a pikseļa iz ērā, kuri iekļūst Jūsu datorā kā ājas lapas
daļa vai HTML elektro iskais paziņoju s. NOVATOURS šos attēlus iz a to tieši vai
caur itie pakalpoju u s iedzējie kā i ter eta vei i āša u vai arī trešo perso u
ājas lapās, lai atklātu lietotāju paražas u opti izētu piedāvātos pakalpoju us.
25. NOVATOURS var iekļaut ājas lapas i dikatorus elektro iskajās reklā as vēstulēs
vai arī i for atīvajā paziņoju ā, vai vēstule tiek atvērta. Trešo perso u
pakalpoju u s iedzēji var pievie ot dažus i dikatorus, lai oteiktu reklā as
ka paņu efektivitāti. Mājas lapas i dikatori var tikt iz a toti, lai ieliktu sīkdat es
Jūsu datorā. Šajā gadīju ā ūs iespēja s atpazīt Jūsu datoru, katru reizi ap eklējot
ko krēto ājas lapu vai sūtot e-pastus, kā arī ir iespēja s ievākt a o ī o
i for ā iju par ko krētās ājas lapas ap eklēju u. NOVATOURS eļauj iz a tot
ājas lapu i dikatorus perso īgās i for ā ijas ievākša ai vai piekļūt tai.
KORESPONDENCE UN KOMUNIKĀCIJA
26. Reģistrējoties ājas lapā www.novatours.lv u kļūstot par reģistrēto lietotāju, Jūs
piekrītat saņe t vēstules, i for atīvos paziņoju us u
itu i for ā iju no
NOVATOURS. Tāpat NOVATOURS var Ju s sūtīt i for ā iju u piedāvāju us
saistī ā ar Jūsu izvēlēto eļoju a virzie u, iz iti āša u, atlaidē , ak ijā utt.
27. NOVATOURS arī odroši a iespēju atteikties o i for ā ijas saņe ša as. Ja Jūs
evēlaties saņe t i for ā iju par pakalpoju ie , iz aiņā , je kurā laikā,
pieslēdzoties sava ko ta , Jūs varat atteikties o to saņe ša as, uzejot uz „Ma a
i for ā ija”- „I for ā ijas iestatīju i”.
I)RAKSTĪŠANĀS
28. Reģistrējoties, Jūs izveidojat savu ko tu, kā arī izveidojat savu profilu. Lietotājs var
koriģēt, grozīt savu ko tu, kā arī i for ēt NOVATOURS par vēl i savu ko tu izdzēst.
Ja Jūs evēlaties turp āk ūt ājas lapas www.novatours.lv lietotājs, Ju s ir
jā osūta šis pieprasīju s uz e-pastu: info@novatours.lv. Pieprasīju s saistī ā ar
ko ta dzēša u ir jā osūta o tā paša e-pasta, kuru Jūs iz a tojāt, lai izveidotu savu
profilu. Izdzēšot Jūsu ko tu, tiks izdzēsta visa i for ā ija, kas tajā atrodas. Lai ga
ēs vara paturēt daļu i for ā ijas ad i istrēša as olūkie , it īpaši, ja tas ir
epie ieša s, lai odroši ātu a io ālo drošī u u aizsardzī u, ovērstu oziedzīgu
odarīju u, lai aizsargātu valsts eko o iskās vai fi a šu i tereses, lai aizsargātu
itu perso u tiesī as u rīvī as.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
29. Ja tas av atru āts atsevišķi, progra
atūra, kura tiek iz a tota NOVATOURS
pakalpoju ie
ājas lapā www.novatours.lv un intelektuālā īpašu a tiesī as
ieskaitot autoru tiesī as pieder NOVATOURS.
30. Bez iepriekšējas rakstiskas NOVATOURS piekriša as ir aizliegts atjau ot, tulkot vai kā
savādāk iz a tot je kuru ājas lapas www.novatours.lv detaļu jebkuru logo,
progra
atūru, produktu, pakalpoju u utt. , it īpaši iz a tot to trešo perso u
eko o iskajās u ko er iālajās aktivitātēs. Ir aizliegtas je kuras itas dar ī as,
kuras var ietek ēt NOVATOURS ājas lapas īpašu a tiesī as, kā arī ietek ēt
godīgo ko kure i, reklā u, pārkāpt autortiesī as, itus or atīvos aktus u
pieņe a o praksi.
31. Je kura eliku īga tiesī u iz a toša a vai iepriekš i ētās dar ī as, tiks uzskatīta
par ūtisku NOVATOURS i telektuāla īpašu a tiesī u pārkāpu u.
ATBILDĪBA
32. NOVATOURS av at ildīgs par savie oju a pro lē ā , kuru dēļ reģistrētais
lietotājs evar izmantot ājas lapu vai iz a tot pakalpoju us.
33. Reģistrā ija var tikt dzēsta ez iepriekšējā rīdi āju a u /vai tiesī as var tikt
iero ežotas, ja lietotājs eievēro šo I struk iju.
34. NOVATOURS evar pil ī ā gara tēt, ka ājas lapa www.novatours.lv fu k io ēs ez
je kādā kļūdā u trau ēju ie . Jūs esat i for ēts, ka uzņe aties at ildī u par
jebkuru ateriālu, kuru Jūs lasāt, sūtāt vai saņe at, tikai Jūs paši esat at ildīgi par
kaitēju u, ja tāds tiks odarīts Jūsu datorteh ikai.
35. Reģistrētais lietotājs uzņe as visu risku u at ildī u par trešo perso u dar ī ā
ājas lapā www.novatours.lv laikā, kad tiek iz a toti viņa piekļūša as dati, kā arī
uzņe ties at ildī u par visā saistī ā un dar ī ā , kuras tika veiktas šajā
pieslēgu a laikā, tai skaitā ak eptēt no konta pieteiktos pakalpojumus.
NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
36. Ja Jūs ap eklējat ājas lapu www.novatours.lv u s iedzat par sevi i for ā iju, tiek
pieņe ts, ka Jūs esat iepazi ies u piekrītat šīs I struk ijas oteiku ie .
37. Tiesiskajā attie ī ā , kas izriet o šīs I struk ijas tiek pie ēroti Latvijas Repu likas
or atīvie akti.
38. Šī I struk ija ir alstīta uz Latvijas Repu likas or atīvajie aktie .
39. Je kuri strīdi, kas izriet o šīs I struk ijas, tiek risi āti pārru u eļā. Ja strīdu
neizdodas atrisi āt pārru u eļā, tas tiek risi āts Latvijas Repu likas tiesā, saskaņā ar
Latvijas Repu likas or atīvajie aktie .
40. NOVATOURS patur tiesī as je kurā laikā ai īt I struk ijas oteiku us. Iz aiņas
stājas spēkā rīdī, kad tie tiek pu li ēti ājas lapā www.novatours.lv:
41. Ja tiek veiktas šīs I struk ijas iz aiņas, NOVATOURS i for ē reģistrētos lietotājus
par to perso īgi. Ja reģistrētais lietotājs epiekrīt I struk ijas iz aiņā , saņe ot
paziņoju u par iz aiņā , kas paslikti a viņa stāvokli, viņa ir tiesī as atteikties o
ājas lapas iz a toša as u vērsties pie NOVATOURS ar lūgu u dzēst profilu. Ja
lietotājs to av izdarījis, tiek pieņe ts, ka viņš piekrīt I struk iju iz aiņā .

42. Mājas lapas www.novatours.lv reģistrētais lietotājs saprot u piekrīt ta , ka
gadīju ā, ja viņš turpi a iz a tot ājas lapas www.novatours.lv pakalpoju us pē
I struk ijas iz aiņā , NOVATOURS uzskata, ka reģistrētais lietotājs ir ak eptējis
jauno Instrukcijas redakciju.

