SPLOŠNI POGOJI

1. VAROVANJE ZASEBNOSTI
V podjetju Rajkom spoštujemo zasebnost svojih uporabnikov. Z osebnimi podatki, ki so morebiti
pridobljeni znotraj spletne strani rajkom.si upravljamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Obiskovalec spletne strani (v nadaljevanju »Obiskovalec«) dovoljuje uporabo osebnih podatkov za
pripravo ponudbe ali izpolnitev storitev, za katere se zanima. Upravljavec (v nadaljevanju »Rajkom«)
podatke lahko posreduje le osebam, ki so zaposleni v podjetju.
Obiskovalec izjavlja in potrjuje, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno.
Če obiskovalec ne želi, da mu Rajkom pripravi ponudbo, prilagojeno glede na obisk spletne strani, lahko
onemogoči piškotke v brskalniku ali ne posreduje podatkov preko obrazcev.
Rajkom ne preverja, ureja ali razkriva vsebine spletnih strani obiskovalcev, razen če bi tako veleval
zakon, se zaščitijo interesi in pravice Rajkoma ali da se odpravijo težavi pri programski opremi ali
storitvah.
2. GARANCIJSKA IZJAVA
Kot uporabnik storitev Rajkom se obiskovalec strinja, da vse storitve uporablja na lastno odgovornost.
Storitve so na voljo po načelu "kot so na razpolago". Rajkom ne ponuja nobene garancije, da bodo
storitve popolnoma ustrezala zahtevam in potrebam obiskovalca, ali da bodo storitve na voljo brez
prekinitev - časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako Rajkom ne ponuja nikakršne garancije za
točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj
odpravljene. Obiskovalec vse podatke oz. datoteke prenaša na svoj računalnik na lastno odgovornost.
Morebitna izguba podatkov, ki bi bila posledica takšnega prenosa, ni v odgovornosti podjetja Rajkom.
3. ODGOVORNOST
Rajkom prav tako ne prevzema odgovornosti za
- neposredno, posredno, naključno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba naših
storitev,
- stroške, ki bi jih povzročila nabava ali nakup storitev preko naše spletne strani,
- nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov.
4. ZAKONI
Podjetje Rajkom deluje po načelu dobrega gospodarja – v skladu s predpisanimi zakoni Republike
Slovenije.

5. CENIK
Rajkom si pridržuje pravico spremeniti cene, v kolikor zaradi neodzivnosti naročnika storitve ni možno
dokončati v dogovorjenem in razumnem času (stranka ne posreduje teksta, slikovnega gradiva,
informacij in podatkov…). Spremembe bodo objavljene na spletnih straneh ali na drugi ustrezen način.
Plačilo storitev se izvrši v celoti (možne izjeme) glede na izstavljen predračun. Po opravljeni storitvi (ali
plačilu avansa) se izda račun naročniku. V kolikor je potrebno registrirati domeno, se registracija izvrši
po prejemu plačila. Pred tem domena ni rezervirana ali umaknjena iz proste prodaje. Naročnik je
odgovoren, da pravočasno poskrbi za podaljšanje domene. V primeru, da naročnik zamudi rok za
podaljšanje domene (do 14 dni), bo Rajkom sicer poskusil opraviti podaljšanje brez dodatnih stroškov,
vendar za to ni jamstva. Za zamude preko 14 dni se lahko podaljšanje zaračuna. Rajkom ne prevzema
odgovornosti za pretečene domene.
Rajkom o poteku gostovanja obvesti naročnika po elektronski pošti. V kolikor naročnik na obvestilo ne
odgovori, se lahko smatra, da naročnik želi podaljšanje gostovanja. V tem primeru Rajkom izstavi račun
naročniku za podaljšanje gostovanja. V primeru neporavnanega računa si Rajkom pridržuje pravico do
izklopa spletne strani. Ponoven vklop se lahko zaračuna.
V primeru zamude plačila ali druge kršitve plačilnih pogojev si Rajkom pridržuje pravico, da nemudoma
prekine nudenje uslug kršitelju.
Morebitni spori se rešujejo sporazumno, v kolikor pa to ni mogoče, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

