Pogoji poslovanja

zadnjič posodobljeno dne 10. Maja 2019

PRED OBISKOM SPLETNE STRANI IN NJENIH VSEBIN ALI UPORABO V
NADALJEVANJU NAVEDENIH STORITEV POZORNO PREBERITE TE
POGOJE POSLOVANJA (“Pogoji”). Z UPORABO SPLETNE STRANI IN
STORITEV POTRJUJETE, DA STE SEZNANJENI S TEMI POGOJI IN VAS
ZAVEZUJEJO. V KOLIKOR SE S POGOJI NE STRINJATE V CELOTI, NISTE
POOBLAŠČENI UPORABNIK SPLETNE STRANI ALI STORITEV, ZATO
NEMUDOMA PRENEHAJTE Z NADALJNJO UPORABO. PRIDRŽUJEMO SI
PRAVICO KADARKOLI IN IZ KATEREGAKOLI RAZLOGA SPREMENITI,
DODATI ALI ODVZETI DELE TEH POGOJEV. SEZNANJENI STE, DA Z
UPORABO SPLETNE STRANI PO TEM, KO SMO SPREMENILI TE POGOJE,
S SPREMENJENIMI POGOJI V CELOTI SOGLAŠATE.
TI POGOJI UREJAJO UPORABO IZRECNO NAVEDENIH STORITEV.
DRUGE STORITVE, KI JIH NUDIMO SVOJIM STRANKAM, SO PREDMET
INDIVIDUALNE POGODBE, KI PREVLADA V PRIMERU NESKLADJA S
TEMI POGOJI.

1.

LASTNIK IN IZVAJALEC

1.1.

Lastnik spletne strain in izvajalec Storitev je Odvetništvo Novak,
d.o.o., o.p., Tavčarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št.:
7191138000, davčna št.: SI 94877777 (“Odvetništvo Novak”).

2.

SPLETNA STRAN IN NJENE VSEBINE

2.1.

Spletna Stran in Vsebine. Pod pogojem, da spoštujete te Pogoje in na
podlagi veljavne zakonodaje vam Odvetništvo Novak podeljuje omejeno,
neizključno, neprenosljivo, preklicljivo in osebno licenco za dostop in
uporabo spletne strani, dostopne na https://www.novak-law.eu (“Spletna
Stran”) ter njenih vsebin, kot so članki, objave na blogu, obrazci, vzorci,
dokumenti in druge vsebine (“Vsebine”). Spletna stran, vključno z vsemi
Vsebinami, je namenjena zgolj za osebno in nekomercialno uporabo.
Dovoljujemo delitev Vsebin, vendar pod pogojem, da ne odstranite ali
prikrijete atributov, avtorskih pravic ali obvestil, ki se na njih nahajajo.
Čeprav lahko Vsebine v skladu z navedeno licence delite na katerikoli
javno dostopni Spletni strani, ste zavezani na zahtevo Odvetništva Novak
povezavo ali Vsebine nemudoma odstraniti. Vse pravice intelektualne
lastnine na Vsebinah in Spletni Strani v celoti ostanejo v lasti
Odvetništva Novak.

2.2.

Klepet. V našem poslovalnem času je na Spletni Strani prikazano
pogovorno okno, preko katerega nas lahko kontaktirate v primeru, ko
imate vprašanje, vezano na pravne storitve, ki jih ponujamo svojim
strankam. Z uporabo Klepeta ste seznanjeni in soglašate, da
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komunikacija, vključno z, vendar neomejeno na kakršenkoli nasvet,
mnenje ali izjavo, dana preko Klepeta, nima značaja pravnega nasveta in
v nobenem primeru ne sme biti obravnavana kot taka. Vsa komunikacija
preko Klepeta je zgolj informativne narave. Ne jamčimo v kakršnemkoli
pomenu za odgovor na sporočilo, ki ste nam ga poslali preko Klepeta.
2.3.

Kontaktni Obrazec. Izven poslovalnega časa nas lahko kontaktirate
tako, da izpolnite in oddate Kontaktni Obrazec, ki je dostopen na naši
Spletni Strani.

2.4.

Novičnik: S prijavo na prejemanje Novičnika Odvetništva Novak preko
Spletne Strani, soglašate s prejemanjem sporočil v elektronski obliki na
vaš elektronski naslov. S prijavo potrjujete, da je elektronski naslov, ki ste
ga posredovali res vaš in se zavezujete sporočiti njegove morebitne
spremembe. Kadarkoli se lahko od prejemanja našega Novičnika odjavite,
in sicer tako, da sledite povezavi, ki se nahaja v njem ali nam pišete na
info@novak-law.eu. Tako vsebina kot pogostost Novičnikov je oblikovana
po naši presoji. Novičnik lahko prosto delite s tistimi, za katere menite, da
bi jih zanimal, pod pogojem, da jih ob tem seznanite s temi Pogoji.
(Klepet, Kontaktni Obrazec in Novičnik skupaj “Storitve”).

3.

PRAVNO OBVESTILO

3.1.

Ni pravni nasvet ali mnenje. Spleta stran in njene Vsebine (vključno z
vsebinami, ki obravnavajo pravna vprašanja ali razvoj prava) so
namenjene zgolj za splošno informiranje in nimajo narave pravnega
nasveta ali pravnega mnenja ter ne nadomeščajo konkretnega nasveta s
strani pravnega strokovnjaka. Ker je ustreznost katerekoli Vsebine močno
odvisna od specifičnih dejstev in okoliščin in ker se pravo neprestano
spreminja, Odvetništvo Novak ne jamči za točnost in celovitost Vsebin.
Odvetništvo Novak ni zavezano posodabljati Vsebin. Vsebin ne
uporabljajte kot podlage za katerokoli odločitev in svojih ravnanj ali
opustitev ter se ne opirajte nanjo, ne da bi se predhodno posvetovali z
ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

3.2.

Ni odnosa odvetnik – stranka. Soglašate, da vaš dostop in uporaba
Spletne Strani, vključno s posredovanjem informacij preko Klepeta ali
Kontaktnega obrazca, ne vzpostavlja odnosa odvetnik – stranka med vami
in Odvetništvom Novak. Odvetništvo Novak v razmerje odvetnik –
stranka vstopa zgolj na podlagi pravil in postopkov, ki niso vezani na to
Spletno Stran, vključno s podpisom pogodbe o zastopanju, preverjanjem
konfliktov interesov ter drugimi pravili, v skladu s katerimi deluje
Odvetništvo Novak. Če vas zanima več o pravnih storitvah, ki jih nudi
Odvetništvo Novak in o tem kako lahko postanete naša stranka, nas
prosimo kontaktirajte na info@novak-law.eu.
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3.3.

Ni zaupnosti. Razen če ste že obstoječa stranka Odvetništva Novak,
soglašate, da vsa komunikacija, ki poteka z Odvetništvom Novak
(vključno z odvetniki in zaposlenimi kakorkoli povezanimi z Odvetništvom
Novak) preko Spletne Strani (ali preko drugih kanalov, kot npr. preko
elektronske pošte, telefona, glasovnega ali tekstovnega sporočila,
neposrednega sporočila ali kako drugače) ne bo obravnavana kot zaupna,
razen v kolikor je izrecno določeno drugače. Razen v kolikor ste že
obstoječa stranka Odvetništva Novak, v komunikaciji ne razkrivajte
zaupnih, zaščitenih ali občutljivih informacij. Odvetništvo Novak ne jamči
za varnost, zaupnost, uporabo, razkritje ali vračilo katerihkoli prejetih
informacij.

3.4.

Ni oglaševanje. Spletna Stran ni namenjena oglaševanju ali in ne
predstavlja kakršnekoli oblike oglaševanja.

4.

VARSTVO ZASEBNOSTI

4.1.

Podatke, ki jih posredujete ali kakorkoli razkrijete pri uporabi Storitev,
morate ves čas skrbno varovati pred nepooblaščeno rabo ali razkritjem s
strani tretjih oseb.

4.2.

Več o tem, kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v
Politiki Zasebnosti.

5.

INTELEKTUALNA LASTNINA

5.1.

Spletna Stran v celoti ali delu je intelektualna last Odvetništva Novak in
kot taka zaščitena s pravicami mednarodnega in nacionalnega avtorskega
prava, prava znamk, patentov in drugih pravic intelektualne lastnine. Vse
pravice, ki niso izrecno podeljene, so pridržane za nas in/ali naše dajalce
licenc. Izvlečke vsebine Spletne Strani lahko natisnete ali prenesete
izključno za vašo osebno in nekomercialno uporabo, razen v kolikor vam
izrecno dovolimo drugače.

6.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

6.1.

Z dostopanjem na Spletno stran in do njenih Vsebin ali z uporabo
katerihkoli Storitev ste v celoti seznanjeni in soglašate, da so vse Vsebine
in komunikacija preko uporabe Storitev izključno informativne narave in
nima v nobenem primeru narave pravnega nasveta. Za pravilnost,
točnost, popolnost ali resničnost katerekoli informacije ne jamčimo.
Odvetništvo Novak je v celoti razbremenjeno odgovornosti za katerokoli
napako, opustitev ali informacijo, posredovano z uporabo Storitev ali
preko Spletne strani. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon,
Odvetništvo Novak ne odgovarja za škodo kakršnekoli narave, vključno z
neposredno, posredno, posebno, splošno, naključno ali posledično škodo,
izhajajočo iz uporabe Spletne Strani, njenih Vsebin ali Storitev ali
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nezmožnosti uporabe Spletne strani, njenih Vsebin ali Storitev (vključno
z, vendar neomejeno na izgubo ali netočnost podatkov, ki jo utrpite ali jo
utrpi tretja oseba, izgubo ugleda, prekinitev dela, motnje poslovanja,
uničenje ali okvaro računalnika ali za katerokoli drugo poslovno škodo ali
izgubo).
7.

IZJAVA O GARANCIJAH

7.1.

Spletna stran in Vsebine so na voljo v stanju “kot so”. Odvetništvo Novak
je v celoti razbremenjeno odgovornosti, vključno z jamstvom za točnost in
ažurnost informacij ter neobstoj kršite. Dostop in uporaba Spletne Strani
ter Vsebin je izključno na vašo lastno odgovornost.

8.

POVEZAVE IN VSEBINE TRETJIH OSEB

8.1.

Povezave na spletne strani tretjih oseb so objavljene izključno v
informativne namene, zato je Odvetništvo Novak v celoti razbremenjeno
odgovornosti za točnost in pravilnost katerihkoli informacij vsebovanih na
teh spletnih straneh ali vsebini tretjih oseb, prav tako ne nosi nobene
odgovornosti za morebitno iz tam izhajajočo škodo.

9.

STOPITE V STIK Z NAMI

9.1.

Kadarkoli nas lahko stopite v stik z nami preko https://www.novak-law.eu
oz. preko info@novak-law.eu.
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