Splošni pogoji uporabe
Splošni pogoji uporabe določajo in urejajo pogoje uporabe vsebine in storitev spletnih
vsebin VirNavdiha.si. Objavljene vsebine so informativne narave in niso pravno
zavezujoče.
Z uporabo spletnih strani in storitev spletnih vsebin VirNavdiha.si v celoti sprejmete
pogoje uporabe in se jih zavezujete spoštovati. Če se s pravili in pogoji uporabe ne
strinjate in jih ne sprejemate, je uporaba spletne strani prepovedana. Lastnik spletnih
vsebin lahko pogoje kadarkoli spremeni in o tem ni dolžan izrecno obvestiti
uporabnike spletne strani. Vse spremembe bodo objavljene na tem mestu.

Vsebina spletne strani in avtorske pravice
Vsa vsebina spletne strani, vsi strokovni prispevki, članki, slike, avdio in video
material in druga gradiva so last VirNavdiha.si, razen če ni navedeno drugače.
Prepovedana je prodaja ali zloraba vsebin brez pisnega dovoljenja avtorja ali
pooblaščene osebe. Prepovedano je vsako spreminjanje, reproduciranje,
distributiranje, ali prikazovanje v javnosti tujega dela ali kakorkoli uporabiti gradiva
brez pisnega dovoljenja avtorja. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno
objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter
razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je
prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani
VirNavdiha.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno,
domačo rabo, vendar ne smejo biti kršene avtorske pravice. Nepooblaščena uporaba
vsebine spletne strani VirNavdiha.si predstavlja kršitev avtorske in druge zakonodaje.

Omejitev odgovornosti
Avtorji vsebin spletne strani VirNavdiha.si ne odgovarjajo za uporabo spletne strani
in za morebitne škodljive posledice, povzročene z uporabo tam nahajajočih se
spletnih vsebin. Vsebine spletnih strani VirNavdiha.si so zgolj informativne narave in
niso pravno zavezujoče. Spletno stran VirNavdiha.si uporabljate na lastno
odgovornost. Avtorji vsebin ne zagotavljajo, da so objavljene vsebine, gradiva in
informacije vedno popolne in brez napak.
Avtorji lahko kadarkoli brez obveznosti do obveščanja uporabnikov spreminjajo
vsebine in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Avtorji se bomo
trudili za pravilnost in strokovnost vsebin, vendar pa ne prevzemamo nikakršne
1

odgovornosti za njihovo pravilnost in strokovnost. Vsebine na spletni strani
VirNavdiha.si so poljudnega in informativnega značaja in nikakor ne morejo
nadomestiti osebnega strokovnega nasveta. Tako je zanašanje na vsebine in
informacije dobljene na spletni strani VirNavdiha.si izključno lastna odgovornost
uporabnika.
Lastnik VirNavdiha.si ne zagotavlja, da bo spletna stran vedno delovala pravilno, da
strežniki na katerih se nahaja spletna stran in z njim povezani strežniki ter preostala
oprema, ne bodo okuženi z virusi ali drugimi škodljivimi elementi. Lastnik spletne
strani VirNavdiha.si ni odgovoren za morebitne poškodbe programske opreme ali
računalniške opreme, s katero uporabniki uporabljajo spletno stran VirNavdiha.si.
Lastnik spletne strani VirNavdiha.si ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi
s škodo nastalo z obiskom strani, za morebitne viruse, ki bi se prenesli k
uporabnikom s te spletne strani. Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na
druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo
vsebino.
V nobenem primeru ni mogoče lastnika spletne strani VirNavdiha.si, smatrati za
odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno in nenamerno škodo, ki je
nastala z uporabo informacij in podatkov najdenih na strani www.virnavdiha.si.

Obveznosti uporabnika
VirNavdiha.si je namenjena posameznikom, ki iščejo informacije o vzgoji,
starševstvu, otrocih in najrazličnejše vsebine povezane z življenjem v družini.
Uporabnikom je prepovedan poskus preverjanja ranljivosti sistema in poskus
motenja delovanja sistema spletne strani VirNavdiha.si, na primer z razširjanjem
virusov na VirNavdiha.si, »spammingom«, ipd. Prepovedan je tudi poskus
dostopanja do podatkov, ki niso namenjeni uporabnikom. Kršitve varnosti in zaščite
sistema imajo lahko za posledico civilno in kazensko odgovornost.

Registracija in varovanje zasebnih podatkov
Spletna stran VirNavdiha.si je zavezana k varovanju zasebnosti svojih uporabnikov. V
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov se zavezujemo, da ne bomo vršili
nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov, varovanju zbirk osebnih podatkov in uporabi le-teh. Zavezujemo se, da
tretjim osebam ne bomo posredovali vašega imena in kontaktnih podatkov brez
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vašega vsakokratnega izrecnega soglasja. Uporabnikom storitve »Skrbi me …« je
zagotovljena njihova anonimnost.

Reševanje sporov
Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska
zakonodaja. Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Kranju. Za vsa vprašanja v
zvezi z uporabo spletne strani smo dosegljivi na naslovu: info@virnavdiha.si
Z uporabo spletne strani VirNavdiha.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane
pogoje in da se z njimi v celoti strinja.
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