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PRAVNO OBVESTILO

Pred uporabo spletne strani ZEBRA.EXPERT in njenih spletnih podstrani (v nadaljevanju tega besedila spletna 
stran) natančno preberite to pravno obvestilo. 

Vsebine spletne strani so avtorsko delo in so predmet varstva po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni 
list Republike Slovenije– uradno prečiščeno besedilo – št. 21/1995, 9/2001, 30/2001 - ZCUKPIL, 43/2004, 17/2006, 
114/2006 - ZUE, 139/2006, 68/2008, 110/2013, 56/2015, 63/2016 – ZKUASP; dalje v besedilu: ZASP).

Vsebine spletne strani so intelektualna lastnina družbe KETNER, pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d.o.o., 
Tržaška cesta 134,1000 Ljubljan, Slovenija, EU (v nadaljevanju tega besedila KETNER d.o.o.) oziroma njene lastnice 
oziroma drugega imetnika, v primeru, da je naveden drug vir. Vse pravice so pridržane©.

Vsebine spletne strani so informativnega značaja in jih ni mogoče šteti za obliko pravnega ali kakršnega koli druge-
ga nasveta s strani njihovega imetnika.

Družba KETNER d.o.o. ne prevzema kakršne koli odgovornosti, ki bi uporabniku spletne strani nastala z uporabo 
spletne strani ali spletnih povezav v okviru spletne strani.

Družba KETNER d.o.o. pravno ali drugače strokovno svetuje in izvaja ZEBRA®.EXPERT storitve zgolj na podlagi 
individualno izdelane ponudbe, pisno potrjene s strani naročnika. Kakršna koli druga oblika, ustne ali pisne komu-
nikacije z uporabnikom te spletne strani, se ne šteje za pravni ali drug strokovni nasvet, in družba KETNER d.o.o. 
zanjo ne odgovarja.

Družba KETNER d.o.o. bo podatke, posredovane in prejete s strani uporabnikov te spletne strani, varovala v skladu 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije - ZVOP-1– uradno prečiščeno besedilo – 
št.86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov 
(Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, v nadaljevanju: GDPR).

Uporaba spletne strani v nasprotju s tem pravnim obvestilom je predmet kazenske in odškodninske odgovornosti.

Uporaba spletne strani s strani uporabnika spletne strani se šteje za izjavo, da je uporabnik spletne strani seznan-
jen s tem pravnim obvestilom in se strinja z njegovo vsebino.

Za spletno stran in njeno uporabo velja slovensko pravo, prav tako za morebitne spore, ki bi nastali v tej zvezi. Za 
reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


