Splošni pogoji uporabe spletnega mesta
www.bsp-southpool.com
1

SPLOŠNO

V zvezi z dostopom do spletnega mesta www.bsp-southpool.com (v nadaljevanju: spletno mesto) in
njegovo uporabo veljajo naslednji pogoji. Z uporabo spletnega mesta posameznik sprejema te
splošne pogoje uporabe in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Spletno mesto je
razvila družba BSP Energetska Borza d.o.o. (v nadaljevanju: BSP) in le-ta zanj tudi skrbi.
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AVTORSKE PRAVICE

Vsebina spletnega mesta je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je BSP, in kot taka je
predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z
drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi
celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.
Prepovedano je vsakršno razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje,
objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno, brez navedbe vira.
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OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Uporabniki spletnega mesta se strinjajo, da do omenjenega spletnega mesta in njegovih vsebin
dostopajo na lastno odgovornost. BSP ter vsi drugi, ki so sodelovali pri sestavljanju besedil, izdelavi ali
vzpostavitvi spletnega mesta, ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo
zaradi dostopanja ali nezmožnosti dostopanja do njega, zaradi uporabe ali nezmožnosti njegove
uporabe, ali zaradi dejstva, da se je uporabnik zanesel na informacije, objavljene na njem.
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SPLETNA MESTA TRETJIH OSEB/POVEZAVE

Spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb oziroma se na njih sklicuje. Družba BSP
ne prevzema nikakršne odgovornosti glede dostopnosti ali vsebin takšnih spletnih mest ter
odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi uporabe njihovih vsebin, v kakršni koli
obliki. Družba BSP ne jamči za dosledno kakovost informacij, ki jih ponujajo spletna mesta, do katerih
povezave vodijo. Povezave so podane zgolj zaradi praktičnosti. Uporabniki do teh spletnih mest
dostopajo na lastno odgovornost. Nabor povezav ne pomeni omejitve uporabnikov na uporabo
omenjenih spletnih mest.
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PRISTOJNOST

Uporabniki soglašajo, da za uporabo spletnega mesta in za tolmačenje navedenih splošnih pogojev
uporabe velja pravo Republike Slovenije.
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Za vse morebitne spore, nastale kot posledica uporabe spletnega mesta, je pristojno sodišče v
Ljubljani.
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SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Spremembe splošnih pogojev uporabe lahko izvedemo na podlagi lastne presoje in brez
predhodnega obvestila. Zato vas prosimo, da si ob naslednjem obisku spletnega mesta ponovno
preberete splošne pogoje uporabe in upoštevate vse morebitne spremembe.

Zadnja sprememba: Marec 2021
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