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Naudojimosi Mokslininko darbo vietos paslauga taisyklės
Bendrosios nuostatos
1. LITNET Mokslininko darbo vieta (toliau - Paslauga) skirta mokslinių institucijų, kurioms
VU teikia paslaugas pagal LITNET programą, darbuotojams. Ji leidžia jiems susikurti
virtualias darbo vietas debesyje, taip atskiriant darbo vietos naudotojo sąsają nuo
skaičiavimo resursų, perduodant visą komunikaciją tarp komponentų kompiuteriniu
tinklu.
2. Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Mokslo ir
studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-010003.
3. Paslaugą teikia ir administruoja Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių
tinklo LITNET VU techninis centras (toliau - Paslaugos administratorius). Juridinio
asmens kodas 211950810, adresas korespondencijai – Universiteto g. 3, LT-01513
Vilnius, el. paštas - pagalba@vu.lt.
4. Pirmą kartą jungdamasis prie Paslaugos, naudotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su

šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.
Paslaugos taisykles nustato Paslaugos administratorius.
Paslaugos teikimas
5. Resursų užsakymas ir prisijungimas prie Paslaugos vyksta patvirtinus tapatybę per
LITNET elektroninių tapatybių federaciją (FEDI).
6. Naudotojas turi teisę naudotis išskirtais resursais kuriant virtualias darbo vietas, skirtas
skaičiavimams, tyrimams bei kitoms mokslinėms veikloms. Draudžiama paslaugos
resursuose vykdyti komercinę veiklą, bei veiklas, nesuderinamas su LITNET tinklo
naudojimo taisyklių, LR Autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų su kibernetine sauga
susijusių norminių aktų nuostatomis.
7. Draudžiama kenkti kitiems tinklo paslaugų naudotojams.
8. Draudžiama paslaugą naudoti kriptovaliutų generavimui.
9. Paslaugos administratorius turi teisę stebėti naudotojo veiksmus teikiamoje Paslaugoje.
Naudodamas teisėtas priemones Paslaugos administratorius turi teisę tirti visus Taisyklių
pažeidimus.

10. Paslaugos administratorius turi teisę savo nuožiūra apriboti (laikinai suspenduoti) ar
nutraukti naudotojo teisę ir galimybę naudotis Paslauga, jei naudotojas ne kartą pažeidžia
šias Taisykles ir nereaguoja į Paslaugos administratoriaus perspėjimus apie pažeidimus.
11. VU kompiuterių tinklo, įrangos ir Paslaugos profilaktinės priežiūros darbai atliekami
trečiadieniais nuo 18:00 iki 20:00 val. Minėtu laiku galimi Paslaugos sutrikimai.
Konfidencialumas
12. Paslaugos administratorius neperduoda naudotojų virtualių serverių stebėsenos duomenų
tretiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos respublikos įstatymai ar
kiti norminiai aktai.
13. Naudotojų asmeninė informacija yra neperduodama trečiosioms šalims ir yra naudojama
tik paslaugos vykdymui užtikrinti. Naudotojų informacija gali būti skleidžiama tik prieš
tai gavus iš naudotojo sutikimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
14. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Paslaugos administratorius apie naudojimąsi Paslauga
renka informaciją slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web
beacons).
Asmens duomenų saugojimo sąlygos
15. Paslaugos portale (paslaugos duomenų bazėje) saugomi užregistruotų naudotojų asmens
duomenys (vardas, pavardė, institucija, telefonas ir el. pašto adresas) Paslaugos teikimo ir
jos kokybės palaikymo tikslais.
16. Asmens duomenų apsaugai Paslaugos administratorius naudoja įvairias administracines,
technines ir fizines saugumo priemones, reikiamą programinę įrangą. Prie asmens
duomenų gali prieiti tik įgalioti Paslaugos administratoriaus darbuotojai.

Baigiamosios nuostatos
17. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant naudotojus
prisijungimo prie Paslaugos lange. Jei naudotojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo
naudojasi Paslauga, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais.
18. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors

priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių
likusių Taisyklių nuostatų.

