Splošni pogoji
Avtorske pravice
© Copyright 2016 Silk d.o.o. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki so objavljene na
spletnem mestu www.substral.si/vrtickarji, so last Silk d.o.o. in so predmet avtorske zaščite ali drugih oblik
zaščite intelektualne lastnine.
Vsebina in dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v v splošno
izobraževalne in informativne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno
objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja
Silk d.o.o.
Silk d.o.o. aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča
zakonodaja.
Omejitev odgovornosti
Silk d.o.o. se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na tej spletni strani, vendar
uporabnike spletne strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene
odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani.
Niti Silk d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh
spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za
morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo
ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe
informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na
to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.
Ker so na spletnem mestu določene povezave na druge spletne strani, nad katerimi Silk d.o.o. nima nadzora, ne
more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero
nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.
Silk d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog
ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Varovanje zasebnosti
Silk d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov, pridobljenih preko
interneta. Zbrane podatke bomo uporabili z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta. Zbrani podatki bodo
skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov
in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za
zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.
Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik.
Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.
Spletne strani uporabljajo "piškotke". To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki
vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste
"piškotke" sprejeli ali zavrnili.
Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo
omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.
V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov, lahko obiskovalci spletnega mesta
www.substral.si/vrtickarji preverijo in po potrebi zahtevajo spremembo oziroma dopolnitev svojih podatkov,
vnešenih ob izpolnitvi kontaktnega obrazca ali spletni prijavi v nagradno igro »Substralovi vrtičkarji«.
Upravljavec zbirke lahko uporablja zbrane osebne podatke za namene obveščanja o ponudbi, vzorčenja,
anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in
segmentacije, za raziskave trga.
Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno
zaradi zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih
podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa
osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Uporabnik lahko od Silk d.o.o. kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove
osebne podatke za namen obveščanja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega
elektronskega sporočila, z elektronskim sporočilom na naslov vrtickarji@substral.si ali pisno na naslov Silk
d.o.o., Brodišče 15, 1236 Trzin. Silk d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev.

