Splošni pogoji in pravila uporabe portala Predlagam občini
1. člen
Opredelitev pojmov:








Beseda portal se nanaša na spletni portal Predlagam občini.
Upravljalec in lastnik portala je Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina.
Registrirani uporabniki so obiskovalci, ki so opravili postopek registracije.
Uporabniki so registrirani uporabniki, moderatorji, upravljalec ter ostali obiskovalci portala.
Avtorji posameznih vsebin so registrirani uporabniki, ki so objavili vsebino na portalu. Če je
vsebina last drugega avtorja mora biti le to razvidno iz vsebine, registrirani uporabnik pa mora
imeti dovoljenje avtorja za objavo vsebine.
Storitve se nanašajo na vse storitve, ki jih nudi portal.
2. člen

Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko
registracijskega obrazca v spletnem portalu Predlagam občini, obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
3. člen
Na portalu je prepovedano kakršnokoli spodbujanje k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi nestrpnost.
Prav tako je prepovedana objava žaljivih vsebin, uporaba neprimernih izrazov, kletvic in žaljivk. V
primeru takšnih etično neprimernih objav si upravljalec in moderatorji pridržujejo pravico do delne ali
popolne prepovedi uporabe oz. dostopa do portala ter do izbrisa sporne vsebine.
4. člen
Prepovedano je objavljanje pornografskih, ilegalnih in etično spornih vsebin ter spletnih povezav do
omenjenih vsebin. Ravno tako je brez privoljenja avtorja prepovedana objava avtorsko zaščitenih del.
5. člen
Na portalu je brez predhodnega dovoljenja lastnika portala prepovedano vsakršno oglaševanje.
Za oglaševalske vsebine pravnih in fizičnih oseb z namenom pospeševanja prometa proizvodov
ali storitev, pridobivanja poslovnih partnerjev ali ustvarjanja ugleda in dobrega imena v javnosti, je
potrebno skleniti poseben pisni dogovor z lastnikom portala.
6. člen
Upravljalec in moderatorji imajo pravico do cenzure objavljenih prispevkov, v kolikor ocenijo, da so
prispevki neprimerni za nadaljnjo objavo. Upravljalec in moderatorji pregledujejo tudi razvrščanje
vsebin po temah in si pridržujejo pravico do popravkov, če so ti potrebni. Odgovori, ki niso povezani z
naslovom ter vsebino tematike so lahko brez obrazložitve odstranjeni.

7. člen
Prepovedana je večkratna registracija istega uporabnika. Vsak registrirani uporabnik ima v svojem
profilu možnost urejanja posredovanih podatkov ob registraciji.
8. člen
Upravljalec portala ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo ali težavo, ki bi
utegnile nastati z uporabo portala (npr.: nedostopnost portala, motnje v dostopu do portala, virusi,
napake v informacijah in dokumentih posredovanih s strani portala).
9. člen
Za vse prispevke odgovarjajo uporabniki sami. Stališča uporabnikov portala niso nujno tudi stališča
lastnika portala, upravljalca in moderatorjev.
10. člen
Splošni pogoji in pravila uporabe so določeni v dopisih Splošni pogoji in Pravila uporabe. Z uporabo
portala in storitev se strinjate s splošnimi pogoji in pravili uporabe. Splošni pogoji in pravila uporabe se
lahko kadarkoli spremenijo.
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