
Adminu komandas un noteikumi ir tikai pieejami angļu valodā.

Kārtības Noteikumi:

● Palīgprogrammas / Macros / Servera Exploiting = mūža bans.

● Nepatiesi Call Admin =  Brīdinājums / Komandas bloķēšana

● Mūzikas atskanošana/ Blaušana  pa mikrofonu/Spams čatā = Brīdinājums  / Mute / Bans

● Jebkāda reklāmas, kas nav saistītas ar OOF.LV aizliegtas  = Brīdinājums  / Mute / Bans

● Aizvainojoši segvārdi nav atļauti  = Kick / Ban / Vārda maiņa

● Aizliegts sēdēt AFK, tas iever skinu mainīšānu spawnpointā un spēles kavēšanu  [ Ievērojiet šo
noteikumu serveros, kas prasa komandas spēli / iesaistīšanos spēlē. (Piemēram: Public, retake, 1v1
Arena utt.) = Brīdinājums  / Kick / Bans

● Aizliegts apiet banu sistēmu. Tu vari par to saņemt jaunu banu.

● Serveru ekonomikas/ziedojumu sistēmas/vip  exploitošana / virtuālās naudas tālākpārdošana = mūža
bans vai pieejas liegšana.

● Server valoda ir angļu un latviešu =  Brīdinājums  / Mute / Bans

● NSFW saturs nav atļauts (Nepiedienīga/neadekvāta  uzvedība/saturs, pazemošana/ draudu izteikšana/
privātas informācijas izpaušana). = Brīdinājums  / Mute / Bans
Gadījumos ja būs vajadzība iesaistīt varasiestādēs, ja tas būs iespējams, Jūsu personīga informācija
tiks nodota attiecīgajām iestādēm.

● Paust reliģiskus un politiskus uzskatus aizliegts  = Brīdinājums  / Mute / Bans

● Atkārtotra noteikumu pārkāpšana palielinās banu/mute laikus, kas var beigties ar mūža banu.

Ziedojumu sistēmas noteikumi/informācija:

● Virtuālas valūtas nosaukums ir EUR.

● Virtuālās spēles naudas EUR  vērtība ir 1:1 eiro valūtas kurss.

● VIP funkcijas var izmēģināt  ar komandu - !viptest 1x mēnesi uz 5 minūtēm. (Dažām funkcijām ir limitēta
piekļuve).

● Naudu var atgriezt tikai par neiztērētu EUR spēles naudu. Ja tiek pirkti donation izvelnes piedāvājumi
bez maciņa papildināšanas, par šo pirkumu nevar atgūt naudu.

● Iztērēto naudu var agriezt 48h stundu laikā pēc pirkuma. Naudas atgriežšana var aizņemt līdz 2
nedēļām.

● OOF.LV paturtiesības pārtraukt izsniegtās funkcijas apmaiņā pret iztērēto virtuālo eiro naudu gadijumā,
ja tiek pārkāpti servera iekšējās kārtības noteikumi vai funkciju/ spēļu serveru likvidācijas vai  izmaiņu
gadījumā bez brīdinājuma. (VIP BAN/Mute funkciju jālieto pēc adminu noteikumu principiem).

● Maksājumu informāciju apstrādā mūsu pieejamās maksājumā metodēs piemērām kā: Paypal un Stripe.
OOF.LV neuzglabā debit/credit karšu maksājumu datus. Nepilnību gadījumā sazinieties ar maksājuma
metodes sniedzēju.



● OOF.LV uzglābā pēc pirkuma tavu EUR valūtas daudzumu un STEAM ID. Izvēloties VIP labumus ar
EUR  tiek uzglābts VIP pakalpojuma ilgums, Steam ID tikai uz periodu, kad pakalpojums ir aktivizēts.

● Pērko ar EUR  unmute vai ungag pakalpojumu tavs mute/gag ieraksts tiek dzēsts no datubāzes
automātiski.

GPDR, sīkdatnes un vispārīga informācija:

Vispārīgi:

● Mūsu mājaslapas uzglabā sīkdatnes jeb cookies.

Uzzini šeit vairāk par to: https://labsitserviss.lv/lv/jaunumi/kas-ir-interneta-cookies-sikdatnes.

● OOF.LV  uzkrāj datus priekš Google Analytics (Google LLC), reklāmu nolūkiem.

● OOF.LV Glabā publiski demo failus no source engine spēļu mačiem līdz 3 dienām.

● Spēļu stati mājaslapā tikai uzrādas, ja tu pievienojies mūsu spēļu serveriem. Viss dati tiek automatiski
dzēsti, ja spēlētājs nav aktīvs 30 dienās..

● OOF.LV lieto STEAM Login funkciju. Login datus apstrādā Steam platforma © Valve Corporation.   Mūsu
pusē mājaslapā vienīgie dati, kas tiek parādīti ir pēdēja reize, kad pievienojies spēļu serverim, ko tikai
redzi tu, kas tiek iegūti  ar tavu STEAM ID palīdzību no mūsu datubāzes.

Spēļu serveri:

● Mēs saglabājam spēlētāju Steam ID publiski..

● Mēs glabājam spēles killus, čata logus, pavadīto laiku serverī un spēlētāja noteikto valsti pēc IP
adreses publiski.

● Mēs glabājām spēlētaju sīkdatus. (Informācija nav publiski pieejama).

● Spēlētāju IP adreses tiek glābātas (informācija nav publiski pieejama).

● Ja spēlētājs izmanto discord verification fuknciju serverī, tiek saglābāts discord profila  id. (informācija
nav publiski pieejama).

● Banu ieraksti tiek glabāti mūžīgi (Banu rekordi tiek glabāti pēc spēlētāja STEAM ID). Tātad mēs tikai
izmantojam publiski pieejamos datus, ko piedāvā  Steam platforma © Valve Corporation, lai bloķētu tavu
profilu. Lai dzēstu šo informāciju, jums vajag dzēst profilu Steam platformā © Valve Corporation.

GDPR:

Tavs privātums interneta vidē mums ir svarīgs!

● Tādēļ mēs varam garantēt, ka visa tava privātā informācija tiek automatiski dzēsta  no mūsu serveriem -
no 3 līdz 90 dienu laikā.

● Nav svarīgi vai tu esi Eiropas Savienības pilsonis. Mēs dzēsīsim tavus datus pēc pieprasījuma.

● Sazinies ar mums  pa e-pastu: info@oof.lv vai  Discord - Eva no Bolt#7227

● Ņem vēra, ka atbilde var aizņemt līdz 14. dienām.

Noteikumi nezināšana neatbrīvo no atbildības.
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