- POGOJI SODELOVANJA –
Poročni portal www.porocne-lokacije.si je namenjen ponudnikom poročnih lokacij (v nadaljevanju besedila
naročnik), ki se želijo predstaviti in prepričati več bodočih zakoncev, da izberejo ravno njih ter parom, ki še iščejo svoj
sanjski prostor za vstop v zakonsko zvezo.
Poročni portal www.porocne-lokacije.si je last Boštjan Kotnik s.p., Selce 18, 3203 Nova Cerkev (v nadaljevanju
besedila lastnik).
Objava fotografij in besedil
Naročnik je dolžan pred objavo poročne lokacije urediti avtorstvo fotografij in besedil. Za avtorstvo odgovarja
naročnik sam. Lastnik poročnega portala ni dolžan preverjati avtorstva fotografij in besedil ter za morebitne kršitve
avtorskih pravic ne odgovarja.
Lastnik spletne strani ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost ali dostopnost do podatkov, objavljenih na
poročnem portalu.
Brezplačno obdobje
Lastnik naročniku ponuja brezplačno promocijsko obdobje za objavo poročne lokacije. Podaljšanje sodelovanja po
izteku brezplačnega obdobja ni samodejno. Lastnik naročnika o izteku brezplačnega obdobja obvesti vsaj 5 dni prej.
V primeru neodzivnosti naročnika lahko lastnik po preteku brezplačnega obdobja sam odstrani objavo poročne
lokacije na poročnem portalu.
Neprimerna vsebina
V primeru objave neprimerne vsebine ima lastnik pravico takojšnje odstranitve objave poročne lokacije, brez
predhodnega obvestila naročnika. Za neprimerno vsebino se smatra: pornografska, gambling vsebina in vsa druga
vsebina, ki spodbuja rasizem, nasilje oz. žaljenje.
Promocija poročnega portala in posameznih poročnih lokacij
Lastnik spletne strani lahko kadarkoli v namen promocije poročnega portala ali posamezne poročne lokacije uporabi
naročnikove fotografije in besedila. Lastnik lahko besedila in fotografije uporabi v drugih medijih (revije, oglasi in
podobno) ali na drugih tujih spletnih mestih. Lastnik spletne strani ni dolžan obvestiti naročnika o uporabi fotografij
ali besedil v drugih promocijskih medijih, razen v primeru drugačnega dogovora. Lastnik spletne strani lahko na
naročnikove fotografije doda podpis oz. watermark (vodni žig).
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Prekinitev naročniškega razmerja
Lastnik lahko prekine naročniško razmerje z naročnikom, če je izpolnjen katerikoli od naslednjih pogojev:
- naročnik ni poravnal svojih finančnih obveznosti do lastnika poročnega portala
- naročnik ne upošteva splošnih pogojev, zapisanih v tem dokumentu, ali morebitnih individualnih dogovorov
- naročnik lastniku posreduje napačne podatke
- naročnik zlorabi spletno mesto.
Naročnik se s splošnimi pogoji strinja takoj ob registraciji na portalu oz. objavi poročne lokacije. Splošni pogoji se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila naročniku. Datum zadnje spremembe: 22.11.2015.
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