Pogoji in določila
Dobrodošli na spletnem mestu, posvečenem blagovni znamki Union ("spletno mesto"). Za
obisk spletnega mesta morate biti nad starostno omejitvijo za pitje alkohola.
Ti pogoji in določila skupaj z našim pravilnikom o varovanju zasebnosti in piškotkih ("pogoji")
urejajo vašo uporabo tega spletnega mesta.
Obseg veljavnosti
Ti pogoji veljajo za vse obiske in uporabo spletnega mesta družbe Pivovarna Laško Union
d.o.o. s sedežem na naslovu Pivovarniška ulica 2 , 1000 Ljubljana ("Pivovarna Laško Union"),
ter za vse informacije, priporočila in/ali storitve, ki so vam na voljo na tem spletnem mestu
ali prek njega ("informacije").
Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate z obsegom veljavnosti teh pogojev. Opominjamo
vas, da se lahko pogoji sčasoma spreminjajo. Take spremembe bodo stopile v veljavo takoj
ob objavi spremenjenih pogojev. Uporabnikom spletnega mesta svetujemo, da redno
preverjajo, ali so se pogoji spremenili.
Informacije in odgovornost
Informacije so namenjene samo v splošne namene in ne predstavljajo nasvetov. Pivovarna
Laško Union ni odgovorna za škodo, ki je posledica uporabe (ali nezmožnosti uporabe) tega
spletnega mesta, vključno z nepravilnostmi ali pomanjkljivostmi informacij, razen če je škoda
posledica namerne kršitve ali hude malomarnosti družbe Pivovarna Laško Union.
Pivovarna Laško Union prav tako ni odgovorna za škodo, ki je lahko posledica uporabe
elektronske komunikacije vključno z, vendar ne omejeno na, škodo, ki je posledica
neuspešne ali zakasnjene dostave elektronske komunikacije, prestrezanja ali spreminjanja
elektronske komunikacije s strani tretje osebe ali računalniških programov za elektronsko
komunikacijo in prenos virusov.
Pravice intelektualne lastnine
Spletna stran in njena celotna vsebina, funkcije in delovanje (kar med drugim vključuje vse
informacije, programsko opremo, besedilo, prikaze, slike, videoposnetke in zvočne posnetke
ter obliko, izbiro in ureditev le-teh) je v lasti družbe Pivovarna Laško Union, dajalcev licence
ali drugih ponudnikov tega materiala, in so zaščitene z avtorskim pravom, pravom blagovnih
znamk, patentnim pravom, zakonom o poslovnih skrivnostih in drugo zakonodajo o
intelektualni lastnini in lastniških pravicah.
Spletno mesto lahko uporabljate samo za namene, ki so v skladu s temi pogoji. Ustvarite
lahko kopije spletne strani (njenih delov) in jih uporabljate za osebno uporabo. Vsebine
spletne strani ne smete uporabljati za druge namene. V tem primeru morate od nas pridobiti
pisno dovoljenje.

Nadomestilo
Strinjate se, da družbo Pivovarna Laško Union odvežete odgovornosti pred in proti vsem
dejavnostim, zahtevkom in odgovornostim, ki izhajajo iz ali se nanašajo na vašo kršitev teh
pogojev ali nezakonito uporabo tega spletnega mesta.
Drugo
Vsak odstavek teh pogojev deluje ločeno. Če sodišče ali pristojni organ odloči, da kateri
izmed odstavkov ni v skladu z zakonom ali ga ni mogoče uveljavljati, ostali odstavki ostajajo v
celoti veljavni.
Te pogoje ureja slovenska zakonodaja. O sporih ali zahtevkih, ki izhajajo iz uporabe spletnega
mesta ali so z njo povezani, bodo odločala sodišča v Ljubljani.
Prosimo, da naše vsebine ne posredujete mladoletnim osebam.

Pravilnik o varovanju zasebnosti
Splošno
Družba Pivovarna Laško Union d.o.o. s sedežem na naslovu Pivovarniška ulica 2, 1000
Ljubljana ("Pivovarna Union"), nadzoruje obdelavo vseh osebnih podatkov, pridobljenih na
tem spletnem mestu, posvečenem znamki Union ("spletno mesto"). Pivovarna Laško Union
spoštuje vašo zasebnost in deluje v skladu z veljavno zakonodajo o zasebnosti.
Pivovarna Laško Union obdeluje samo osebne podatke, ki jih uporabnik spletnega mesta
prostovoljno posreduje družbi Pivovarna Laško Union. Ti podatki lahko vključujejo ime in
priimek, e-poštni naslov, datum rojstva, naslov in državo stalnega prebivališča uporabnika.
Družba Pivovarna Laško Union te osebne podatke zbira in prenaša z namenom, da
uporabnikom nudi storitve, ki so na voljo na spletni strani, na primer sodelovanje v
promocijski kampanji.
Prenos, shranjevanje in obdelava podatkov
Prenos, shranjevanje in obdelava osebnih podatkov, zbranih prek tega spletnega mesta, so
zaščiteni s trenutnimi in običajnimi tehničnimi ukrepi. Če se osebni podatki ne uporabljajo 12
mesecev, družba Pivovarna Laško Union vaše podatke izbriše.
Pivovarna Laško Union lahko vaše osebne podatke posreduje družbam svoje skupine.
Pivovarna Laško Union lahko vaše osebne podatke posreduje tudi tretjim strankam z
namenom, da uporabnikom nudi storitve na spletnem mestu. Te podatke bodo tretje
stranke obdelale v skladu z navodili družbe Pivovarna Laško Union in pod odgovornostjo
družbe Pivovarna Laško Union. Pivovarna Laško Union vaših osebnih podatkov ne bo
posredovala nobeni drugi tretji stranki, razen če je to njena zakonska dolžnost.

Piškotki
Pivovarna Laško Union d.o.o. kot upravljalec na svojem spletnem mestu uporablja piškotke.
Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se prenesejo na računalnik uporabnika ob
njegovem obisku spletnega mesta, običajno vsebujejo:
ime,
vrednost (edinstveno številko),
ime strežnika, s katerega je bil poslan,
življenjsko dobo.
Poznamo več vrst oz. kategorij piškotkov: začasne/trajne; lastne/druge, nujno potrebne za
delovanje spletnega mesta/manj nujne, deloma vsiljive, ki izvajajo statistiko/zelo vsiljivi, ki
izvajajo statistiko in zbirajo osebne podatke.
Vsem kategorijam je skupna časovna omejenost njihovega trajanja.
Piškotki lahko torej izvajajo nekaj pomembnih funkcij, kot je npr.: personalizacija spletnega
mesta, izboljšanje uporabniške izkušnje in podobno.
Uporabljeni piškotki
Upravljalec na spletnem mestu uporablja naslednje vrste piškotkov za namene in čas
trajanja, kot to izhaja iz spodnje tabele:
Piškotki spletne analitike:
Ime

Namen

Čas poteka

Podjetje

_ga

Za ločevanje med uporabniki in sejami.

2 leti

Google Analytics

_gat

Za kontrolo števila poslanih zahtev.

10 minut

Google Analytics

Piškotek za strinjanje s piškotki:
Ime

Namen

cookie_agreement V ta piškotek se shrani odločitev
uporabnika o strinjanju s piškotki

Čas
poteka

Podjetje

2 leti

Pivovarna Laško
Union d.o.o.

O piškotkih
Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih,
tablicah, mobitelih shranjenih še veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to,
da z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja
obiskovalcev z njihovo uporabo.
Kaj so piškotki?
So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi
uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih
uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom
brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali
onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.
Zakaj so piškotki potrebni?
So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija
med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in
enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in
izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.
Onemogočenje piškotkov / Spreminjanje nastavitev
Piškotkov nikakor ne bomo uporabljali za zbiranje vaših osebno določljivih podatkov, vi pa
odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke
lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.
S spreminjanjem nastavitev spletnega brskalnika lahko določite, da pred shranjevanjem
piškotka v računalnik prejmete obvestilo. S spreminjanjem nastavitev lahko tudi določite, da
brskalnik ne sprejema piškotkov spletnega mesta.
Opozarjamo vas, da v primeru izklopa piškotkov vse funkcionalnosti spletnega mesta morda
ne bodo delovale enako učinkovito, opozorilo o uporabi piškotkov se bo prikazalo ob vsakem
obisku, dolgoročno pa bo to negativno vplivalo na vašo uporabniško izkušnjo.
Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer (spletno mesto je v angleškem jeziku)
Opera (spletno mesto je v angleškem jeziku)
Safari (spletno mesto je v angleškem jeziku)

Stik
Pravilnik o varovanju zasebnosti in piškotkih se lahko sčasoma spreminja. Take spremembe
bodo stopile v veljavo takoj ob objavi spremenjenega pravilnika o varovanju zasebnosti in
piškotkih. Uporabnikom spletnega mesta svetujemo, da redno preverjajo, ali se je pravilnik o
varovanju zasebnosti in piškotkih spremenil.

V primeru vprašanj v zvezi z uporabo piškotkov na spletni strani nam, prosimo, pišite na
naslov info@union.si.

