PRAVNE INFORMACIJE
Zaščita pravic
Predmet teh informacij so spletne strani na naslovu www.bisol.com. Vsa vsebina na
teh spletnih straneh je last družbe BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.
o. o., Latkova vas 59a, 3312 Prebold (v nadaljevanju BISOL Group) in je informativne
narave, zato BISOL Group ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost
in celovitost.
Omejena odgovornost
BISOL Group je spletne strani oblikoval z namenom zagotavljanja splošnih informacij
o družbi oziroma skupini BISOL Group.
Uradne pravno-formalne informacije o družbi oziroma skupini BISOL Group in
njenem poslovanju se lahko razlikujejo od informacij na teh spletnih straneh. Vsi
uporabniki vsebine na teh spletnih straneh uporabljajo na lastno odgovornost.
BISOL Group se po svojih najboljših močeh trudi na svojih spletnih straneh
zagotavljati točne in najnovejše podatke, pri čemer si pridržuje pravico, da kadar koli
spremeni, doda ali odstrani vsebino na teh spletnih straneh, in sicer brez
predhodnega opozorila. BISOL Group ne prevzema odgovornosti za kakršne koli
posledice takšnih sprememb kot tudi ne za morebitno škodo, nastalo z uporabo teh
spletnih strani oziroma njenih vsebin.
Na spletnih straneh BISOL Group obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki
niso v nikakršni povezavi z BISOL Group. BISOL Group ne more jamčiti in tudi ne
prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli spletne strani, za
katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito
podatkov na teh spletnih straneh.
Avtorske pravice
Vse informacije in podobe, objavljene na teh spletnih straneh (besedila, fotografije,
skice, zemljevidi in načrti, računalniški programi ipd.) so predmet avtorske in
intelektualne zaščite po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št.
16/07 s spremembami) oziroma po Zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št.
51/06 s spremembami). Uporabljajo se lahko izključno za izobraževalne in
nekomercialne namene (za osebno rabo), pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa
navedena opozorila o avtorski ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati,
razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Na vsaki
reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden
BISOL Group.

Varovanje zasebnosti in podatkov
BISOL Group bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov teh spletnih strani.
Zbrane podatke bo uporabil izključno za izboljšanje uporabe spletnih strani in za
namene, za katere so bili posredovani. BISOL Group osebnih podatkov in kontaktnih
informacij ne bo uporabljal za druge namene ter jih ne bo brez izrecnega dovoljenja
uporabnika spletnih strani razkril tretjim strankam, pri tem pa bo storil vse, da
osebne podatke uporabnikov zaščitil pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Tudi
sicer bo BISOL Group z vsemi podatki, zbranimi na teh spletnih straneh, razpolagal v
skladu z veljavno zakonodajo.

