SADARBĪBAS LĪGUMS
par elektroniskās interneta vietnes “Sportsmap” lietošanu
Rīga

2020. gada __. _______

SIA “Sports Map”, reģistrācijas numurs: 40103772323, juridiskā adrese: Albatrosu iela 24-38,
Rīga, LV-1030, tās valdes locekļa Mihaila Petešenkova persona, turpmāk tekstā - Uzturētājs, no
vienas puses,
un
SIA ”NOSAUKUMS”, reģistrācijas numurs: 0000000000, juridiskā adrese: Albatrosu iela 24-38,
Rīga, LV-1030, tās valdes locekļa Vārds Uzvārds personā, turpmāk tekstā - Pakalpojuma
sniedzējs, no otras puses, kopā saukti - Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1.

Līgumā lietotie terminu un to skaidrojumi.

Platforma – Uzturētāja interneta platforma “Sportsmap”, kurā visa veida sporta, fitnesa un
wellness tirgus dalībnieki var izvietot savus pakalpojumus rezervējumiem un kuras apmeklētāji var
veikt šādus rezervējumus.
Pakalpojums – Uzturētāja nodrošinātā iespēja izmantot Platformu Pakalpojuma sniedzēja
Nodarbību Rezervācijai un Klientu piesaistei.
Nodarbība - Pakalpojuma sniedzēja piedāvāta sporta vai cita veida nodarbība, sporta zāles
abonements, vai cita veida Pakalpojuma sniedzēja tā saimnieciskās darbības ietvaros piedāvāts
pakalpojums, tai skaitā telpu vai aprīkojuma noma.
Klients – persona, kura ir izmantojot Platformu ir rezervējusi Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto
Nodarbību.
Apmeklējums – Klienta tiesības

izmantot rezervētās Pakalpojuma sniedzēja Nodarbības.

Rezervācija - Klienta veikta darbība Platformā piesakot un apmaksājot konkrētu Pakalpojuma
sniedzēja piedāvātu Nodarbību.
Komisijas maksa – Pakalpojuma sniedzēja maksājums Uzturētājam par katru Klienta caur
Platformu rezervētu un apmeklētu Nodarbību.
Ofiss– speciālā Platformas sadaļa Uzturētāja elektroniskajā sistēmā, kura ir paredzēta Pakalpojuma
sniedzējam,

lai aizpildītu un izvietotu savus pakalpojumu aprakstus - nodarbības grafikus,

rezervējumu pieejamību, cenas, atcelšanas noteikumus un citu informāciju, kas attiecas uz
Nodarbību.
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2.

Līguma priekšmets.
2.1. Noslēdzot Līgumu, Pakalpojumu sniedzējs iegūst tiesības lietot Uzturētāja Platformu, lai
piedāvātu Klientiem savas Nodarbības, savukārt Uzturētājs iegūst tiesības saņemt samaksu
no Pakalpojuma sniedzēja par katru caur Platformu veikto Nodarbības Rezervāciju.
2.2. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Klientiem, kuri ir veikuši Nodarbību
Rezervāciju, tiesības Apmeklēt Pakalpojuma sniedzēja Nodarbību piedāvātajā laikā un
vietā, par piedāvāto cenu un ilgumu.
2.3. Puses apņemas sadarboties, lai Pakalpojuma sniedzējam būtu iespēja piedāvāt Nodarbības
pēc iespējas plašākam Klientu lokam, un tai pat laikā nodrošinātu Klientiem precīzu un
plašu informāciju par Pakalpojuma sniedzēja piedāvātajām Nodarbībām.

3.

Vispārīgie noteikumi.
3.1. Pēc šī Līguma noslēgšanas un Platformas darbības uzsākšanas, Pakalpojuma sniedzējs
iegūst tiesības lietot Platformu, lai piedāvātu Klientiem savas Nodarbības. Uzturētājs
nodrošina Pakalpojuma sniedzējam piekļuves datus platformas Ofisa sadaļai.
3.2. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums apstiprināt un ievērot Platformas lietošanas
noteikumus un to izmaiņas, kuri publicēti Platformas Ofisa sadaļā. Uzturētājs patur tiesības
vienpersoniski mainīt Platformas lietošanas noteikumus.
3.3. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums aizpildīt Platformas Ofisa reģistrācijas un
informatīvās formas akurāti, pilnīgi un pareizi, kā arī turpmāk laicīgi izvietot aktuālu
informāciju par Nodarbībām, izmaiņām Nodarbību grafikā, atteikuma noteikumiem, u.t.t..
3.4. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par to, lai Platformas Ofisa sadaļai varētu piekļūt tikai
Pakalpojuma sniedzēja atbildīgās personas.Ofisa sadaļā publicētā informācija tiks uztverta
kā atbilstoša Pakalpojuma sniedzēja patiesajai gribai.
3.5. Pakalpojuma sniedzējs piemēro vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Klientiem un nenosaka
Klientiem sliktāku vai nekvalitatīvāku apkalpošanu kā citiem sava pakalpojumu
saņēmējiem.
3.6. Pakalpojuma sniedzējs piekrīt un apņemas iesniegt Uzturētājam pieprasītos Nodarbību
vietu foto attēlus, reklāmas materiālus un uzņēmuma logo attēlus atbilstošā formātā, kuri ir
nepieciešami un tiks izmantoti Platformā Pakalpojuma sniedzēja tēla prezentācijai
Klientiem.

2

3.7. Uzturētājam ir tiesības pēc sava ieskata organizēt reklāmas, mārketinga vai citus
pasākumus, kuri var būt nepieciešami, lai piesaistītu jaunus Klientus. Uzturētājs bez īpaša
saskaņojuma ir tiesīgs izmantot Pakalpojuma sniedzēja foto attēlus, reklāmas materiālus,
aktuālo informāciju un logo Platformas ietvaros.
3.8. Uzturētājam ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma un saskaņojuma ar Pakalpojuma
sniedzēju vai Klientu vienpersoniski atcelt Rezervāciju un/vai bloķēt Pakalpojuma
sniedzēja piekļuvi Platformai, ja:
3.8.1. Pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šī Līguma un/vai Platformas lietošanas noteikumus;
3.8.2. Pakalpojuma sniedzējs Platformā publicē nepatiesu vai Klientu maldinošu
informāciju par Nodarbībām;
3.8.3. Pakalpojuma sniedzēja rīcība vai Nodarbības nonāk pretrunā ar normatīvo aktu vai
ētikas un morāles normām;
3.8.4. Pakalpojuma sniedzējs neapstiprina Platformas lietošanas noteikumus vai to izmaiņas;
3.8.5. Pakalpojuma sniedzējs vairākkārtīgi bez pietiekama pamatojuma atceļ Platformā
publicētas Nodarbības;
3.8.6.

Par Pakalpojuma sniedzēju tiek saņemta sūdzība par Nodarbības kvalitātes
neatbilstību, un Uzturētājs šo sūdzību ir atzinis par pamatotu.

3.8.7. Šādu rīcību pieprasa valsts vai pašvaldības institūcijas/iestādes.
3.8.8. Pakalpojuma sniedzējs tiek likvidēts vai tam tiek apturēta saimnieciskā darbība,
pasludināta tiesiskā aizsardzība vai maksātnespējas process.
3.9. Uzturētājs nenes nekādu atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Pakalpojuma
sniedzējam saistībā ar Platformas darbības tehniskiem bojājumiem vai darbības
pārtraukumiem.

4.

Norēķinu kārtība
4.1. Klients Nodarbības apmaksu veic pie Rezervācijas, apmaksājot Pakalpojuma sniedzēja
norādīto Nodarbības cenu Uzturētājam. Uzturētājs norēķinās ar Pakalpojuma sniedzēju par
Klienta rezervētajām nodarbībām, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
4.2. Par katru Klienta caur Platformu rezervētu un Klienta apmeklētu Nodarbību, Uzturētājs
norēķinās ar Pakalpojuma sniedzēju, ieturot Komisijas maksu no Pakalpojuma sniedzēja
norādītās un Klienta apmaksātās Nodarbības cenas.
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4.3. Uzturētājs ietur šādu Komisijas maksu (bez PVN) no Pakalpojuma sniedzēja norādītās un
Klienta apmaksātās Nodarbības cenas:
Nodarbības cena

Komisijas maksa

Līdz EUR 30

20% no cenas

EUR 31 – EUR 50

15% no cenas

EUR 51 – EUR 100

10% no cenas

EUR 101 – EUR 200

7% no cenas

Virs EUR 201

5% no cenas

1.
4.4. Nodarbība tiek uzskatīta par apmeklētu, ja Klients to nav atcēlis Pakalpojuma sniedzēja
Platformā norādītajā termiņā.
4.5. Klients var atcelt Rezervāciju, ja tā atcelta līdz Pakalpojuma sniedzēja Platformā
norādītajam termiņam. Šādā gadījumā Klienta apmaksātā Nodarbības cena tiek atmaksāta
Klienta virtuālajā Platformas kontā.
4.6. Klientam nav tiesību prasīt Platformas virtuālā konta līdzekļu atgriešanu Klienta
personīgajā bankas kontā. Klientam ir tiesības Platformā iemaksātos līdzekļus izmantot
citas Nodarbības apmaksai vai tos pārskaitīt citam Platformā reģistrētam lietotājam.
4.7. Uzturētājs norēķinās ar Pakalpojuma sniedzēju 1 (vienu) reizi mēnesī, līdz nākamā mēneša
10. datumam.
4.8. Norēķins notiek, pamatojoties uz rēķinu, kuru Uzturētājs sagatavo, ievērojot Platformā
publicēto informāciju par Pakalpojuma sniedzēja Nodarbību apmeklējumu. Rēķins tiek
sagatavots līdz tekošā mēneša 5. datumam par iepriekšējā mēnesī Platformā Rezervētajām
un Apmeklētajām Pakalpojuma sniedzēja Nodarbībām.
4.9. Rēķina summu veido iepriekšējā mēneša ietvaros no Klientiem saņemto maksājumu
kopsumma par Pakalpojuma sniedzēja Nodarbībām, atskaitot šajā Līgumā norādīto
Komisijas maksu.
4.10. Ievērojot šajā Līgumā noteikto norēķinu kārtību, Puses vienojas, ka to starpā ir pieļaujami
un derīgi elektroniski nosūtīti un/vai sagatavoti rēķini bez paraksta.
4.11. Pakalpojuma sniedzējam rēķini ir pieejami Platformas Ofisa sadaļā un atsevišķi tie netiek
nosūtīti.
4.12. Uzturētājs rēķina apmaksu veic ar pārskaitījumu Pakalpojuma sniedzēja norādītajā bankas
kontā.
4

4.13. Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs no Klientiem pieprasīt jebkādu piemaksu par
Nodarbībām. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klientiem tikai Platformas Nodarbību
piedāvājumā iekļautos pakalpojumus. Ja klients izmanto Pakalpojuma sniedzēja
pakalpojumus, kas nav minēti Platformā, apmaksu par tiem veic pats Klients, ievērojot
Pakalpojuma sniedzēja cenrādi un apmaksas nosacījumus. Uzturētājs apmaksu par
pakalpojumiem ārpus Rezervācijas neveic.
2.
5.

Personas datu apstrādes prasību ievērošana
5.1. Pakalpojuma sniedzējs un Uzturētājs ir uzskatāmi par neatkarīgiem personas datu
pārziņiem, attiecībā to rīcībā esošiem personas datiem.
5.2. Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot personas datu aizsardzības prasības, kas izriet no
Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,
piemēram, Fizisko personu datu apstrādes likuma, tajā skaitā, ievērot personas datu
aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības.
5.3. Uzturētājs nosaka un ievāc vajadzīgo personas datu apjomu par Klientu, lai nodrošinātu
pakalpojuma sniegšanu, ievērojot personas datu minimizācijas principu. Personas dati tiek
ievākti, izmantojot reģistrācijas formu, kas ir pieejama Platformā.
5.4. Uzturētājs apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
5.4.1.Pakalpojuma nodrošināšanai;
5.4.2.Norēķinu veikšanai ar Klientu un Pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar līguma
nosacījumiem;
5.4.3.Platformas atpazīstamības veicināšanai;
5.4.4.Biznesa procesu efektivitātes analīzei un statistikas mērķiem;
5.4.5.Savu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
5.4.6.Saziņai ar Klientu nepieciešamības gadījumā, tajā skaitā, lai informētu Klientu par
jebkurām izmaiņām Uzturētāja pakalpojumu sniegšanas kārtībā u.c. mērķiem, kas
definēti privātuma politikā, kas ir pieejama Platformas mājaslapā.
5.5. Ja Klients ir veicis Rezervāciju Platformā, lai apmeklētu Pakalpojuma sniedzēja organizēto
Nodarbību, Uzturētājs nodot Pakalpojuma sniedzējam pseidonimizētus personas datus par
Klientu, saskaņā ar Platformas lietošanas noteikumiem, kas ir publicēti Ofisa sadaļā.
5.6. Saziņa ar Klientu notiek, izmantojot Platformu.
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5.7. Uzturētājs informē Klientu par personas datu apstrādi ar privātuma politikas palīdzību, kas
ir izvietota Platformas mājaslapā.

6.

Konfidencialitāte
6.1. Puses apņemas neizpaust viena par otru konfidenciāla rakstura informāciju, pie kuras
attiecas visa ar šā Līguma priekšmetu saistītā informācija, un kura Pusēm kļuvusi zināma šā
Līguma noteikumu izpildes

gaitā.

Šādas ziņas var tikt izpaustas tikai ar otras puses

rakstisku piekrišanu vai pamatojoties uz atbilstošu valsts varas iestāžu pieprasījumu.
6.2. Ja starp pusēm ir noslēgts cits konfidencialitātes līgums, tā noteikumi prevalē pār šiem
noteikumiem.

7.

Līguma darbības termiņš
7.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts bez termiņa ierobežojuma.
7.2. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš, rakstiski par to
brīdinot otru Pusi.
7.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums izpildīt uzņemtās
saistības un nodrošināt visu caur Platformu jau rezervēto Nodarbību norisi, savukārt
Uzturētājam ir pienākums veikt par tām pilnu norēķinu.

8.

Īpaši noteikumi
8.1. Visi strīdi, kas rodas starp pusēm uz Līguma pamata, tiek risināti pārrunu ceļā vai tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.2. Jebkuras izmaiņas vai Līguma papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie veikti rakstveidā un ir
abu pušu pilnvaroto personu parakstīti.
8. Pušu rekvizīti un paraksti

SIA “Sports Map”
Reģ. Nr.: 40103772323
Jur. adrese Albatrosu iela 24-38,
Rīga, LV-1030
AS Citadele banka
PARXLV22
LV27PARX0020535860001

SIA ”SPORTA KLUBS”
Reģ. nr. – 40123456789
Jur. adrese: Pilsēta, Iela un ēkas numurs
Rīga, LV-1000
A/S SWEDBANK
KODS – LV22HABA
Konts – LV55HABA1234567890123

______________________________________________

_____________________________________________
Vārds Uzvārds

Mihails Petešenkovs
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