Splošni pogoji uporabe spletne strani
Za dostopanje do spletne strani https://suncontract.org (»Spletna stran«) se uporabnik (»uporabnik«)
strinja z navedenimi Splošnimi pogoji uporabe spletne strani (»Splošni pogoji«) in se strinja z lokalno
veljavnimi zakoni.
Če se uporabnik s katerim od pogojev, navedenim v Splošnih pogojih, ne strinja, je dostop do spletne
strani prepovedan in mora spletno stran zapustiti.
Vsebina spletne strani je zaščitena z avtorskimi pravicami in blagovno znamko ter spada pod
intelektualno lastnino SunContract OÜ (“SunContract”) ali njegovih podružnic.
Dovoljen je samo začasen vpogled za osebno in nekomercialno rabo, v informacije in materiale, ki se
nahajajo na spletni strani.
Podeljujejo se pravice, s katerimi ni dovoljeno:
•

spreminjati ali kopirati katerokoli informacije ali materiale (ali del katerega materiala);

•

uporabljati informacij ali materialov za kakršnokoli komercialno rabo ali za javno prikazovanje;

•

poskušati razstavljati, prilagoditi, spreminjati in ugotavljati pomanjkljivosti programske
opreme, ki jo uporablja Spletna stran SunContract;

•

odstraniti katerokoli od avtorskih pravic ali drugih zapisov lastništva na informacijah ali
materialih; ali

•

prenesti material drugi osebi ali »kopirati« informacije ali material na katerikoli drug strežnik.

V primeru kršitve kateregakoli člena podanih pravic, lahko, SunContract, Talin, Estonija, onemogoči
dostop do spletne strani. S tem se prekine pravica do ogleda spletne strani in uporabnik mora uničiti
ves material, ki ga je prenesel iz spletne strani, tako v natisnjenemu kot v elektronskem formatu.
SunContract ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na
spletni strani in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih
podatkov.
SunContract ali njegovi dobavitelji, partnerji, agentje, direktorji, zaposleni ali katerakoli druga podjetja,
povezana s SunContractom, ne odgovorjajo za kakršnokoli škodo, nastalo zaradi uporabe ali
nezmožnosti uporabe materialov na spletni strani Suncontracta. To velja tudi v primeru, če je bil
SunContract ali katerikoli pooblaščeni predstavnik te spletne strani, obveščen, ustno ali pisno.
Informacije ali materiali objavljeni na Spletni strani SunContract lahko vsebujejo tehnične, tipografske
ali fotografske napake. SunContract lahko kadarkoli in brez najave spremeni informacije ali materiale
na spletni strani. SunContract se ne zavezuje k posodabljanju materialov ali informacij, ki so na voljo
na spletni strani.
SunContract ni pregledal vseh spletnih strani, ki so vezane na spletno stran SunContracta in posledično
ne prevzema odgovornosti vsebine, ki se pojavlja na teh spletnih straneh. Prisotnost kakršnekoli
spletne povezave drugih spletnih strani s spletno stranjo SunContracta ne pomeni, da se SunContract
strinja z objavljeno vsebino. Uporabnik prevzame tveganje uporabe teh spletnih povezav.
Uporabnik jamči SunContractu, da je star vsaj 18. let in polnoleten (sklepanje pogodb) v lokalni
zakonodajski pristojnosti.
SunContract lahko kadarkoli in brez napovedi spremeni splošne pogoje.

Zahtevke, vezane na SunContract spletno stran ali na Splošne pogoje, urejajo zakoni Estonije ne glede
na konflikt zakonskih določb in so v izključni pristojnosti estonskega sodišča.
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