KASUTAJATINGIMUSED
1. Sina (edaspidi "Klient") nõustud Siiralt Sinule koolitused ettevõtte Gnomeo UÜ reg.nr 12344259 (edaspidi
„Ettevõte“ sätestatud kasutajatingimustega kui:
1.1 Oled ostnud Gnomeo UÜ teenuseid - registreerides kursuse platformile, sisestades krediit- või pangakaardi
andmed kursuste platformile või teinud ülekande ettevõtte kontole
1.2 Liitunud elektrooniliselt Siiralt Sinule halduses oleva sotsiaalmeedia Facebook grupiga (Usu endasse ja loo oma
elu) või kliendiprogrammidega
2. Selle lepingu tingimused on kehtivad kõigile Teenustele mida Ettevõte vahendab Kliendile
3.Ettevõtte poolt pakutavad alternatiivmeditsiini meetodid, kursused, teraapiad, seminarid, konsultatsioonid,
mentorlus, vaimsed praktikad, programmid (edaspidi "Teenused") ei asenda traditsioonilist arstiabi ning viimase
kasutamise lõpetamist ettevõtte ei propageeri ega soovita
4. MUUTUMINE
4.1 Ettevõtte pakub teenuseid inimese enesearengu, harimise ja juhendamise eesmärgil
4.2 Klient saab aru ja nõustub, et ainult tema ise, on 100% vastutav oma edu ja elumuutuste eest
4.3 Kuna kliendi panus/ausus ei ole ettevõttel kontrollitav, vastutab klient tulemuste, muutuste ja tagajärgede eest
100% ise
4.4 Klient peab ise olema valmis täielikult pühenduma, õppima ja muutuma, et saavutada soovitud tulemused
4.5 Klient nõustub, et teenuste omandamise järel tulemuste saavutamine sõltub kliendi enda panusest
4.6 Ettevõte ei garanteeri ega võta vastutust teenuse osutamisel saavutatud/loodetud tulemustest
4.7 Klient aktsepteerib kõiki riske, nähtavaid ja silmale nähtamatuid, mis võivad tuleneda ettevõtte poolt pakutavate
teenuste läbimisel
4.8 Klient nõustub austama kõiki Ettevõtte poolt esitatud reegleid kursuste läbimiseks, tegema koduseid töid (kui on
ette nähtud), et saavutada soovitud tulemusi
4.9 Klient nõustub, et Ettevõtte ei vastuta, kui ilmnevad kahjulikud tulemused Ettevõtte teenuste valesti kasutamise
tagajärjel
5. ANDMETE TÖÖTLEMINE JA KAITSE
5.1 Ettevõte on kohustatud hoidma saladuses Kliendi kohta Teenuste osutamise käigus teatavaks saanud andmeid
ning avaldama neid üksnes Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui selliste andmete avaldamise õigus või
kohustus tuleneb seadusest
5.2 Ettevõte kindlustab, et seanssidel toimunu on rangelt konfidentsiaalne ning ei kuulu jagamiseks, levitamiseks
kolmanadatele isikutele
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6. TERAAPIA
6.1 Klient on teadlik ohtudest ja läbi lugenud/töötanud teraapia seansile tulles temale edastatud infolehe.
6.2 Klient nõustub, et terapeut loob ühenduse seansi ajaks, teie energia ja kõrgema minaga, et pakkuda paremat
teenuse kogemust.
6.3 Ettevõte ei võta vastustust teraapia järel kliendi tervisliku seisuni halvenemise eest kui klient ei ole järginud
traditsioonilise arstiabi juhiseid
6.4 Kui Siiralt Sinule terapeut soovib veebilehel eksponeerida kliendi tagasisidet, siis on see lubatud vaid kliendi
(nii kirjalik, kui suuline) nõusolekul.
6.5 Ettevõtte terapeudil on õigus olulistel asjaoludel kliendiga koostöö ühepoolselt päevapealt lõpetada.
6.6 Siiralt Sinule meeskonnale saabub mõne kliendi poolt terapeudi suhtes kaebekiri on selle põhi eesmärk on
leida sõbralik lahendus mõlemale osapoolele säilitades seejuures ettevõtte terapeudi head mainet.
7. ÜLDINE
7.1 Materjalid mida mida kasutatakse kursustel, veebilehel (pildimaterjal, videomaterjal, artiklid, kliendi tagasiside
jms) on ainult isiklikuks kasutamiseks
7.2 Klient nõustub neid mitte kopeerima, jagama, müüma, vahetama teiste inimeste isegi kui võib tunduda sarnase
probleemiga
7.3 Materjalid on ainult personaalselt kasutamiseks mõeldud makse teostanud Kliendile, kui pole Ettevõttega
eelnevalt kokku lepitud teisiti
7.4 Kõikide videode, piltide ja materjalide autoriõigused kuuluvad Gnomeo UÜ-le
7.5 Ettevõtte meeskonnal on õigus oma keskkonda reklaamida kõigis multimeedia väljaanetes, olenemata
usulisete lahkarvamuste ilmnemisest
7.6 Siiralt sinule FB ja kodulehel on õigus tõstatada olulisi teemasid ja rääkida kõikidel teemadel hoolimata sellest
kas see ühtib kõikide inimeste maailmavaatega
7.7 Ettevõttel õigus oma grupist (Usu iseendasse ja loo oma elu) grupist eemaldada inimene kes käitub
ebaeetiliselt ja solvavalt kaasliikmetega või ei järgi grupi reegleid.
7.8 Ettevõttel on õigus eemaldada grupist päevapealt inimene kelle viibimine grupis ei ole ettevõtte ja sellega
seotud inimeste kõrgema heaolu hüvanguks.
8. TASUMINE ja TAGASTUS
8.1 Siiralt Sinule koolitused jätab endale õiguse pakettide hindasid muuta. Hinnamuudatusi ei tehta tagasiulatuvalt
8.2 Klient nõustub pidama kinni maksetähtaegadest vastavalt Ettevõtte poolt sätestatud tingimustele, hinnakirjale,
saadud arvele või maksegraafikule
8.3 Ettevõte kohustub kasutama Kliendi poolt sisestatud kaardi maksete andmeid ainult selleks antud eesmärgil ja
järgides andmekaitseseadust
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8.4 Ettevõte rakendab viivist 0,05% päevas iga viivitatud makse eest
8.5 Kliendi enda tõttu ära jäänud seanssi millest ei teavitatud enne 24h kokkulepitud seansi algust tuleb kliendil
tasuda 50% esitatud arve summast.
8.6 Osapooled ei vastuta kohustuste täitmatajätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Vääramatu
jõuna käsitlevad Osapooled asjaolu, mida Osapool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei
saanud temalt oodata
8.7 Ettevõte tagastab 14 päeva jooksul teenuste eest tasutud summa, kirjaliku avalduse alusel kus on märgitud
tagastamise nõude põhjus
9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1 Ettevõtte ja klient teevad kõik nendest oleneva vaidluste lahendamiseks läbirääkimise teel.
9.2 Kui Pooled ei jõua vaidlusküsimustes kokkuleppele lahendatakse vaidlus EV seadusandluses ettenähtud
korras

Olen tutvunud ja nõustun tingimustega:

Allkiri: __________________

Kuupäev: __________________

Siiralt Teie,
Grete-Edith Einaste
UÜ Gnomeo

