
POGOJI UPORABE 
 

 Lastnik in upravljavec spletne strani https://europeuncensored.com (v nadaljevanju: 
Spletna stran), Združenje za državljansko Madžarsko (sedež: 1013 Budimpešta, 
Pauler utca 11., davčna številka: 18180987-1-41, e-pošta naslov: 
alapitvany@szpma.hu) (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev) si prizadeva 
ohraniti neprekinjeno delovanje na spletnem mestu in z njim povezano storitev, vendar 
ne prevzema odgovornosti za funkcionalnost spletnega mesta in delovanje storitve brez 
morebitnih napak, ki jo ponuja. 

 Gostitelj ponudnika spletnega mesta je RentIT Kft. (Sedež: 1141 Budapest, Komócsy 
u. 9., e-poštni naslov: info@rentit.hu). 

 Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe vsebine, strukture in podobe 
spletnega mesta, o teh spremembah ni dolžan vnaprej obvestiti ali vnaprej obvestiti 
obiskovalcev (uporabnikov) Spletnega mesta. V tem okviru je ponudnik storitev 
upravičen, da deloma ali v celoti prekine ali prekine delovanje spletnega mesta, brez 
predhodnih informacij ali obvestila. 

 Vse blagovne znamke (blagovna znamka, logotip itd.), ki se uporabljajo na spletnem 
mestu ponudnika storitev, so last ponudnika storitev. Blagovna znamka partnerjev 
ponudnika storitev, ki se pojavlja na spletnem mestu, je na spletnem mestu vključena z 
dovoljenjem danega partnerja. Uporabnik ni upravičen do uporabe blagovnih znamk 
brez predhodnega pisnega dovoljenja zgoraj omenjenih pooblaščenih oseb.  

 Vsebina spletnega mesta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Podatki o straneh 
Spletnega mesta se lahko naložijo, prikažejo ali natisnejo samo za osebno uporabo po 
internetu. V nasprotnem primeru ne smete uporabljati vse ali katerega koli dela vsebine 
spletnega mesta v kakršni koli obliki (vključno z, vendar ne omejeno na, reproduciranje, 
prenos, distribucijo ali shranjevanje) vsebine spletnega mesta brez predhodnega pisnega 
dovoljenja ponudnika storitev.  

 Ponudnik storitev si po svojih najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da materiali na 
spletnem mestu ne vsebujejo virusov in drugih škodljivih programov. Vendar ponudnik 
storitev izključuje svojo odgovornost za kakršno koli domnevno ali dejansko škodo, ki 
bi nastala zaradi uporabe ali neuporabe spletnega mesta ali ki jo je uporabnik utrpel med 
uporabo spletnega mesta. Poleg tega ponudnik storitve ne odgovarja za domnevno ali 
dejansko škodo ali neprijetnosti, ki so posledica kakršnih koli netočnih informacij, 
pomanjkanja pričakovane uporabniške izkušnje, tehničnih ali drugih motenj, nepravilne 
nastavitve. Uporabnik Spletno mesto uporablja izključno na lastno odgovornost. 

 Odpiranje spletnega mesta lahko vključuje podatkovni promet, katerega morebitne 
stroški tega bremenijo uporabnika, višina stroškov pa je lahko odvisna od 
uporabnikovega ponudnika internetnih storitev, paketa pristojbin za storitve in 
konstrukcije. 

 Ponudnik storitev si prizadeva odpraviti morebitne motnje in obratovalne težave, ki 
nastanejo med delovanjem spletnega mesta, vendar zanje ne more biti odgovoren. 

 Ponudnik storitev izključuje vse zahtevke za odškodnino zaradi uporabe spletnega 
mesta, zlasti za morebitne napake, opustitve, napake v uporabi programske opreme, 
stroške, škodo in izgube, ki so posledica ali zamude med obiskom spletnega mesta. 

 Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti, če spletna stran ni na voljo v 
uporabnikovem sistemu zaradi združljivosti ali drugih napak ali če ni pravilno ali ni 
ustrezno zagotovljeno pravilno sodelovanje z aplikacijami, brskalniki, programsko 



opremo, namenjeno uporabi. Ponudnik storitve ne odgovarja za nastale škode ali 
zamude uporabnika. 

 Spletno mesto ponudnika storitev lahko vsebuje povezovalne točke (tako imenovane 
hiperpovezave ali hiperlinke), ki omogočajo samodejno povezavo z drugimi spletnimi 
mesti. Spletno mesto ponudnika storitev omogoča dostop le do sorodnih spletnih mest, 
vendar ne prevzema nobenih obveznosti ali odgovornosti do teh spletnih strani ali 
informacij, ki so na njih postavljene, njihove natančnosti, napake, pomanjkljivosti ali 
virusov, tudi če je kdo od zaposlenih ali pooblaščena oseba ponudnika storitev 
pregledala oz. je odobrila namestitev hiperpovezav na te določene spletne točke na 
spletnem mestu.   

 Podatki o varstvu podatkov ponudnika storitev zagotavljajo informacije v zvezi z 
ravnanjem z osebnimi podatki uporabnikov, pravicami do varstva podatkov in pravnimi 
sredstvi. Več o tem si lahko preberete tukaj: 
https://europeuncensored.com/wwwroot/assets/media/pdf/data_protection_svn.pdf  

 V primeru kršitve ali kršitve teh pogojev s strani uporabnika ali utemeljenega suma nanj 
lahko uporabnik brez predhodnega obvestila začasno ali trajno izključi iz storitve in je 
lahko predmet civilnih, kazenskih ali drugih sodnih postopkov, odvisno od okoliščin 
primera.  

 Za zadeve, ki niso zajete v teh „Pogojih uporabe“, je veljaven Zakon LXXVI iz leta 
1999 o avtorskih pravicah Zakon XI iz leta 1997 o zaščiti blagovnih znamk in 
geografskih označb Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronske 
trgovine in storitev informacijske družbe. Uporabljata se zakon V in zakon V o civilnem 
zakoniku iz leta 2013 ter določbe druge veljavne zakonodaje Madžarske in Evropske 
unije. Namen teh pogojev uporabe je zagotoviti splošne informacije o pogojih uporabe 
spletnega mesta, ki jih uporabnik sprejme z obiskom in uporabo spletnega mesta. 

 Ponudnik storitev uporablja piškotke, da omogoči dostop do tega spletnega mesta in za 
njegovo pravilno delovanje. Več informacij o piškotkih na spletnem mestu najdete 
tukaj:  
https://europeuncensored.com/wwwroot/assets/media/pdf/cookie_policy_svn.pdf 

 Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da spremeni te pogoje uporabe. Prosimo, da 
redno pregledate pogoje uporabe, če želite izvedeti o spremembah in si ogledati dodatne 
informacije. 

 Uporabnik se z obiskom spletnega mesta strinja, da se za spore in zahtevke, ki izhajajo 
iz uporabe spletnega mesta ali v povezavi z njim, uporablja madžarsko pravo. Za 
reševanje sporov so izključno pristojna madžarska sodišča. 


