
Pravice intelektualne lastnine 

Aplikacija je last družbe Sintal, ki je tudi njegov skrbnik in imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na 

kakršenkoli način vključena v aplikacijo. Vsebine, objavljene v aplkaciji, so zaščitene s pravicami intelektualne 

lastnine družbe Sintal in se lahko uporabljajo izključno za osebno rabo, to je v nekomercialne namene, kjer pa se 

morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika 

aplikacije ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Vsaka druga oblika uporabe vsebin 

aplkacije (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je brez izrecnega 

pisnega dovoljenja lastnika aplikacije prepovedana. 

 

Znak Sintal je varovan kot storitvena znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur.l. RS, št. 51/06 UPB3) in 

mednarodnih aktih ter je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane. 

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv 

Informacije v aplikaciji lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme 

spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. 

Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne 

namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij ali njihovo pošiljanje 

po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. 

 

Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa aplikacije za kakršnekoli druge namene kot za izključno 

osebno, nekomercialno, domačo rabo. Sintal ne odgovarja za obliko in vsebino aplikacije. Odgovornost družbe 

Sintal je za vse primere izključena. 

 

Omejitev odgovornosti 

Vse informacije in gradiva v aplikaciji so informativne narave. Družba Sintal bo s potrebno skrbnostjo poskušalo 

zagotoviti, da bodo podatki v aplikaciji pravilni in ažurni ter da bo aplikacija pravilno delovala, vendar niti Sintal niti 

druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi aplikacije ali še sodeluje pri nadgradnjah aplikacije, ne 

prevzema nobene odgovornosti in ne daje garancije za nemoteno delovanje aplikacije ter za ažurnost, točnost, 

zanesljivost in celovitost vseh objavljenih vsebin. Družba Sintal ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, 

ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe aplikacije ali nezmožnosti uporabe le-tega. 

 

Družba Sintal d.o.o. bo s potrebno skrbnostjo poskušalo zagotavljati nemoteno delovanje aplikacije, vendar ne 

more biti odgovorno za škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja aplikacije. Enako velja 

tudi za vse vsebine, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate 

na svoje lastno tveganje. Sintal ne prevzema odgovornosti za vsebino aplikacije, ki so dostopne preko tovrstnih 

povezav. 

 

Družba Sintal ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju te aplikacije, ne 

odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala zaradi netočnosti informacij, nepravilnega delovanja ali napačnega 

razumevanja vsebin spletnega mesta. 

 

Prav tako ne odgovarja za morebitne viruse, črve, trojanske konje, ipd., ki bi se uporabniku prenesli s te 

aplikacije. Prav tako si družba Sintal pridržuje pravico do sprememb vsebin aplikacije, ki jih lahko spremeni 

kadarkoli brez predhodnega obvestila. Napake na aplikaciji, na katere bomo opozorjeni, bomo poskušali čimprej 

odpraviti. Vendar pa niti družba Sintal niti nobena oseba, ki deluje v imenu družbe Sintal, ne prevzema 

odgovornosti za morebitno zlorabo gradiva in informacij v aplikaciji. 

 

Sintal si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja posredovanih informacij. Vsebina in struktura 

aplikacije Sintal sta zaščiteni z avtorskimi pravicami. Razmnoževanje (kopiranje) informacij ali podatkov ter 

uporaba besedil, delov besedil, slik in grafov so dovoljeni samo s predhodno pisno odobritvijo družbe Sintal 

 

Varstvo osebnih podatkov 

Katerikoli podatki, ki jih Sintal pridobi na kakršenkoli način preko aplikacije, so namenjeni izključno za rabo 

Sintala, ki jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB1) in Obligacijskim 

zakonikom. 

 

Splošno 

Za morebitne spore iz naslova uporabe aplikacije se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov 

je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

Prosimo vas, da kot uporabnik naše aplikacije upoštevate zgoraj navedene pogoje. S pregledovanjem in uporabo 

te aplikacije potrjujete, da ste pogoje prebrali, da jih razumete ter se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. 


