PRAVNOOBVESTILO
Omejiteodgoornosti
Zavod Ypsilon se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na
svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega
značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in
celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Zavod Ypsilon prav tako ne odgovarja za obliko, vsebino in pravilnost podatkov,
pridobljenih prek hipertekstnih povezav, ki niso last Zavoda Ypsilon. Poleg tega Zavod
Ypsilon ne odgovarja za uporabo vsebin, ki jih na spletni strani Zavoda Ypsilon z ali brez
dovoljenja Zavoda Ypsilon objavijo uporabniki njegovih storitev.
Zavod Ypsilon si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino
spletne strani, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez
predhodnega opozorila.
Niti Zavod Ypsilon niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri
nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za
morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe
netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti,
ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti
uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali
pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take
škode.
Varoanjeasebnosti
Zavod Ypsilon je zavezan k varovanju zasebnosti obiskovalcev svoje spletne strani. Zavod
Ypsilon ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov (npr. vašega imena, naslova, telefonske
številke ali elektronskega naslova), razen če jih posredujete prostovoljno.
Osebne podatke, ki jih bomo pridobili od vas kot obiskovalca naše spletne strani, bo
Zavod Ypsilon obravnaval kot zaupne in jih ne bo posredoval, prodal ali kako drugače
razkril tretjim osebam izven Zavoda Ypsilon.
Atorskepraice
Vse informacije in podobe na spletnem mestu ypsilon.si so predmet avtorske zaščite ter
drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Lahko se jih reproducira izključno v
nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o
avtorskih in drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir naveden Zavod
Ypsilon (kopiranje, reprodukcija, objava, download, prenos).
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