PRAVNO OBVESTILO
Avtorske pravice
Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik
zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri
čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na
vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) morajo biti kot vir navedene
Bokalce d.o.o.

Izjava o zasebnosti
Ustvarjalci spletnega mesta se zavedamo pomena zasebnosti, zato se zavezujemo k
varovanju vaših osebnih podatkov. Namen Izjave o zasebnosti je, da te seznanimo o svoji
politiki varovanja zasebnosti ter o možnostih, ki so vam na voljo pri načinu zbiranja in
uporabe podatkov na spletu.

Zbiranje osebnih podatkov
Naše spletno mesto lahko obiščete brez identifikacije in podajanja osebnih podatkov. Na
nekaterih podstraneh (npr. na podstrani, kjer lahko izvedete povpraševanje), morate vnesti
nekaj svojih osebnih podatkov, zato da lahko izvedemo vašo zahtevo.

Uporaba osebnih podatkov
Naše spletno mesto uporablja vaše osebne podatke za izvedbo vaše zahteve. Določene
osebne podatke nam morate posredovati v primeru povpraševanja. Osebne podatke in
kontaktne informacije bomo uporabljali le za namene, za katere so bili posredovani. V
primeru zbiranja ali uporabe za kakršne koli druge namene izven tistih, za katere ste jih
posredovali, vas bomo kontaktirali za pridobitev soglasja.

Skrb za varnost osebnih podatkov
V našem podjetju smo zavezani k varovanju podatkov, ki nam jih posredujete. Njihovo
razkritje preprečujemo z različnimi varnostnimi tehnologijami. Podatke hranimo v stalno
kontroliranih računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih.

Razkrivanje osebnih podatkov tretjim osebam
Upravljavci našega spletnega mesta vaših osebnih podatkov brez vašega soglasja ne bomo
posredovali tretji osebi.

GDPR
Obrazec bo poslal vaše ime/ime podjetja, e-poštni naslov, telefon in druge vpisane podatke
na kontaktni naslov spletne strani. Podatke potrebujemo, da vam lahko odgovorimo ter vas
obveščamo o morebitnih novostih. Vaših podatkov ne bomo obdelovali za druge namene,
prav tako jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Omejitev odgovornosti

To spletno mesto je bilo oblikovano z namenom omogočiti dostop do sploših informacij o
podjetju Bokalce d.o.o. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. Podjetje
Bokalce d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih
podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot
posledica uporabe informacij na spletnem mestu.
Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne
prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. Podjetje Bokalce d.o.o. bo z
vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušalo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov,
vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki
objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Bokalce d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v
celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli
posledice takšnih sprememb.

PIŠKOTKI
Pravna podlaga
Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št.
109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova
pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop
do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Katere piškotke vsebuje spletno mesto?
Ime piškotka Namen

Čas piškotka Podjetje

PHPSESSID

Osnovno delovanje spletnih strani

na koncu seje vile-bokalce.si

sellang

Parameter za vodenje statistik ogleda strani

na koncu seje vile-bokalce.si

__utma

Parameter za vodenje statistik ogleda strani

2 leti

vile-bokalce.si

__utmb

Parameter za vodenje statistik ogleda strani

30 minut

vile-bokalce.si

__utmc

Parameter za vodenje statistik ogleda strani

na koncu seje vile-bokalce.si

__utmz

Parameter za vodenje statistik ogleda strani

6 mesecev

vile-bokalce.si

Nadzor in uporaba
Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite
vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da
piškotkov ne shranjujejo. Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo,
da si ogledate nastavitve.

Upravljavec piškotkov
Bokalce d.o.o.
Zaloška cesta 69
1000 Ljubljana

