Splošni pogoji za uporabo – www.aldautomotive.si
1. VSEBINA
1.1 To spletno mesto (“spletna stran”) je informacijska spletna stran, ki zadeva avtomobile in vozila na splošno, zlasti pa popolne storitve
najema in upravljanja voznega parka.
1.2 To so splošni pogoji (“pogoji”), ki urejajo uporabnikov (“vi” ali “vaš”) dostop in uporabo vsebin, ki vam jih na tej spletni strani ponujata
ALD International SA, société anonyme à conseil d’administration in ALD AUTOMOTIVE, poslovni najem, d.o.o., Ljubljana (“ALD”, “mi”,
“nas”, “naš”).
1.3 Spletno stran www.aldautomotive.si gosti: ALD International SA, société anonyme à conseil d’administration, družba, ki je bila
ustanovljena in deluje na podlagi francoske zakonodaje in je registrirana v Nanterru (Francija) pod matično številko B 417 689 395 z
registriranim sedežem 15 Allées de l’Europe, 92588 Clichy Cedex, Francija.
Odgovorni za vsebino je in ALD AUTOMOTIVE, poslovni najem, d.o.o., Ljubljana, matična številka: 1934210, lociran na Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana.
1.4 Prosimo, da te pogoje skrbno preberete. S pregledovanjem in/ali uporabljanjem te spletne strani potrjujete, da ste pogoje prebrali, da
jih razumete, se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. To velja tudi za vsako spremembo teh pogojev.

2. PRAVICA INDUSTRIJSKE LASTNINE, AVTORSKA PRAVICA
2.1 Besede in označbe v povezavi z ADL-jem morate uporabljati pošteno, vključno, vendar ne omejeno, s stiliziranimi prikazi,
povezanimi logotipi in simboli in kombinacijami teh z drugimi besedami ali označbami (“blagovne znamke”); blagovnih znamk ne smete
uporabljati (i) kot vašo blagovno znamko ali njen del, (ii) na način, ki bi lahko povzročil zamenjavo, (iii) za prepoznavanje nepovezanih
izdelkov ali storitev, (iv) za oglaševanje izdelkov in storitev, ki z njimi niso povezani ali (v) na kakršenkoli način, ki škoduje ali bi lahko
škodil ugledu ADL-ja ali katerikoli podružnici ali povezani družbi (“povezane družbe”).
2.2 Potrjujete in se strinjate, da je vsebina, vključno, vendar ne omejeno, s podatki, bazami podatkov, informacijami, besedili, slikami,
fotografijami, programsko opremo, funkcijami in grafičnimi dokumenti, ki so vsebovani ali dosegljivi na spletni strani (“vsebina”), ki vam jo
predstavlja ALD ali katerakoli tretja stranka, zaščitena z avtorsko pravico, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami, patenti in
drugimi pravicami, ki ščitijo avtorsko pravico, pravico industrijske lastnine, ter zakonom. Vse pravice so izrecno pridržane.
2.3 Razen v obsegu, ki je izrecno določen z veljavno zakonodajo ali kakorkoli drugače dogovorjen (deloma ali v celoti), ne smete:
- kopirati, razkrivati, spreminjati, preoblikovati, prikazovati, distribuirati, pooblaščati, prenašati, prodajati, izvrševati, objavljati, razveljaviti,
premeščati, povezovati, opremljati ali razstavljati vsebine, ali
- na kakršenkoli način odstraniti, spremeniti ali zakrivati vsebine ali kako drugače uporabiti pridobljeni material, medtem ko uporabljate
spletno stran, razen kot je določeno v teh pogojih, ali
- kopirati ali uporabljati vsebine za kakršenkoli tržni namen, ali
- odstraniti, zakrivati ali spremeniti katerokoli objavo, vsebovano v vsebini, ki je zaščitena z avtorsko pravico, blagovno znamko ali drugo
pravico, ki ščiti lastninsko pravico.
2.4 Spletno stran lahko uporabljate samo na način, ki je določen v teh pogojih.
2.5 Razen če ti pogoji ne določajo drugače, se nič v teh pogojev ne šteje kot podelitev izključne licence ali drug prenos intelektualne
lastnine ali drugih lastninskih pravic ALD-ja ali pridruženih družb ali tretjih strank.
Predvsem se morate brez poprejšnjega pisnega soglasja ALD-ja vzdržati prodaje, dobavljanja, posojanja ali dajanja v najem vse ali dela
vsebine tretjim, podeljevanja licenc ali omogočanja, da ta postane dostopna na kakršenkoli način in s kakršnimkoli pravnim sredstvom.
2.6 Izjemoma je/je lahko določena vsebina last zadevnih avtorjev.

3. VSEBINA, PONUJENA NA SPLETNI STRANI
3.1 Vsebina, ki vam je ponujena na spletni strani, ima zgolj informativni namen. Da zadostite vsem pogojem, preden dostopate do
spletne strani in jo uporabljate na način, ki ustreza vašim namenom, je izključno vaša odgovornost.
Vsebina je redno posodabljana in/ali spreminjana, zato jo redno preverjajte in poskrbite, da imate zadnje posodobitve in/ali spremembe.
ALD si kadarkoli pridržuje pravico do posodabljanja in/ali sprememb vsebine. Z nadaljnjim dostopanjem in uporabo vsebine se šteje, da
ste posodobitve in/ali spremembe sprejeli.
3.2 Nakup storitev in izdelkov, ki jih nudi ALD, mora biti v vsakem primeru dogovorjen s pogodbo med ALD-jem in vami in je lahko
uporabljen samo ob doslednem spoštovanju ALD-jevih splošnih pogojih poslovanja.
3.3 Čeprav si razumno prizadevamo, da bi vam zagotavljali točno vsebino, niti ALD niti njegovi dobavitelji ali zaposleni, niti pridružene
družbe ali njihovi dobavitelji ali zaposleni ne moremo izrecno ali implicitno jamčiti, niti ne prevzemamo nobene pravne odgovornosti (v
obsegu, ki ga dovoljuje zakon) ali obveznosti za primernost, zanesljivost, pravočasnost, točnost ali popolnost vsebine.
3.4 Vsi dokumenti (npr. računi), ki jih prenesete s spletne strani, so izključno kopije, ki jih ne morete uporabiti za davčne ali druge
upravne postopke (npr. postopek odbitka vstopnega davka). Temu so namenjeni le izvirniki listin, ki jih v primeru poslovnega odnosa
prejmete po pošti.
3.5 Vsebina spletne strani se nanaša samo na Republiko Slovenijo.
3.6 Dostop do spletne strani in njena uporaba je za določene ljudi ali v določenih državah lahko omejena. Zato morate zagotoviti, da ste
pravno upravičeni dostopati do in uporabljati vsebine.
3.7 Ne odgovarjamo za hiperpovezave, ki jih vzpostavljajo druga spletišča, zlasti kar zadeva vsebino te spletne strani. Ne prevzemamo
odgovornosti za hiperpovezave na to spletno stran in povezave (linke), ki nimajo našega izrecnega dovoljenja, bomo prepovedali.
Vzdržati se morate tudi globokega povezovanja (deep-linking) s spletno stranjo za kakršnekoli namene, razen če od nas niste izrecno in
pisno pooblaščeni za to.
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3.8 Pridržujemo si tudi vse pravice, ki zadevajo oglaševanje po naši izbiri na spletni strani.

4. BREMENITVE IN STROŠKI
Dostop do spletne strani in njena uporaba sta trenutno brezplačna. Vendar si ALD pridržuje pravico zaračunati dostop in uporabo vse ali
dela spletne strani ali izbiran funkcionalnosti, obstoječe ali takšne, ki bi bila dodana v bodoče, o čemer boste jasno obveščeni. Po tem
boste imeli možnost, da prenehate dostopati in spletno stran ali njen del ali posamezno funkcionalnost uporabljati, če ne boste želeli
imeti dodatnih stroškov.

5. ODGOVORNOST
5.1 ALD ne jamči, da bo spletna stran delovala brez prekinitev ali napak. Zlasti je lahko za trenutek moteno delovanje zaradi
vzdrževanja, posodabljanja ali tehničnih izboljšav. ALD prav tako ni odgovoren za okvare, onemogočen dostop ali slabše pogoje
uporabe spletne strani zaradi neprimerne opreme, motenj, povezanih s ponudnikom spletnih storitev, zaradi preobremenjenosti
spletnega omrežja ali iz drugih razlogov, ki niso povezani z nami.
5.2 Niti ALD niti nobena njegova povezana družba ne moreta biti odgovorna za kakršnokoli škodo zaradi uporabe, za izgubljen dobiček
ali podatke, ali kakršnokoli posledično škodo ali izgubo, ne glede na to, ali taka izguba ali škoda izvira iz pogodbe ali ne. ALD ni
odgovoren za škodo, vključno, vendar ne omejeno na že omenjeno izgubo, ki je povezana z:
- uporabo spletne strani in zanašanjem na vsebino ali izgubo vsebine, ki je posledica zamude, nedostave, neuspele dostave ali motenj
storitev in
- okvarami, ki lahko obstajajo, ali stroški, izgubo dobička ali nezmožnostjo uporabe ali dostopa ali s posledičnimi izgubami zaradi
uporabe ali prenehanjem delovanja ali začasnim umikom vse ali dela spletne strani v določenem trenutku in
- vašo nezmožnostjo ali nezmožnostjo družb ali podjetij, ki jih zastopate, da bi bili skladni z navodili v zvezi z namestitvijo programske
opreme za spletno stran.
5.3 V meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, to spletno stran in njeno vsebino zagotavljamo na temelju načela videno kupljeno in
zavračamo vse in kakršnekoli pogoje, navedbe ali jamstva, za katere bi se namigovalo, da so del teh pogojev, najsi bo to na podlagi
zakona ali kako drugače. Vaše edino pravno sredstvo na podlagi teh pogojev je, da z uporabo spletne strani prekinete. Kakršnakoli
odgovornost ALD zaradi malomarnosti je izključena.
5.4 ALD si razumno prizadeva zagotavljati spletno stran, ki ne vsebuje netočnosti, napak, virusov ali pomanjkljivosti; vendar ALD ne
jamči, da bo vedno tako.

6. PORAVNAVANJE ŠKODE
ALD morate poravnati škodo, njega in njegove povezane družbe varovati pred zahtevki tretjih zaradi izgube, stroškov, dejanj, postopkov,
zahtevkov, škode, izdatkov (vključno s stroški in izdatki za postopke) ali obveznostmi, ki jih na kakršenkoli način neposredno ali
posredno utrpi ALD, kar vse je posledica vaše uporabe spletne strani ali vaših kršitev ali neizpolnjevanja teh pogojev.
7. GESLO
7.1 Dostop do in uporaba določenih vsebin spletne strani sta vam dodeljena pod pogojem, da ste že sklenili pogodbo z družbo ALD,
razen v primeru, da sta vam dostop in uporaba teh vsebin dodeljena v preskusne namene.
7.2 Da bi lahko dostopali do in uporabljali te vsebine, morate vpisati svojo identifikacijsko oznako in geslo, ki se vam podelita po
postopku, opisanem na spletni strani. Iz varnostnih razlogov bo geslo, ki vam je bilo podeljeno, veljavno le za prvi poskus povezave.
Potem boste morali geslo spremeniti in ga zamenjati z močnim geslom ("Močno Geslo), npr. takim, ki vsebuje (i) tri (3) od naslednjih
štirih (4) vrst znakov v polju za vnos: velike črke, male črke, številke, simboli ali ločila; (ii) geslo mora vsebovati najmanj osem (8)
znakov. Svoje geslo boste morali spremeniti enkrat v dvanajstih (12) mesecih, vsakokrat pa boste morali ustvariti novo Močno Geslo.
7.3. Dostop do teh vsebin in njihova uporaba bosta avtomatično onemogočena po treh (3) zaporednih spodletelih poskusih z vpisom
napačnega gesla. V primeru izgube gesla morate zahtevati novo geslo od vaše kontaktne osebe pri ALD z navadnim pismom ali epošto, ali neposredno pri glavnem skrbniku Spletišča preko povezave "Ste pozabili geslo?". V tem primeru boste prejeli začasno geslo,
veljavno samo za prvo prijavo v Spletišče. Tako začasno geslo boste morali zamenjati z novim Močnim Geslom.
7.4. Geslo morate obravnavati kot zaupno in ga varovati, njegove uporabe pa ne smete dovoliti tretjim osebam. Odgovorni ste za vsa
dejanja, ki se zgodijo kot posledica dostopa do teh vsebin in uporabe Storitev z uporabo vašega gesla. Če se zgodi, da vaše geslo
postane znano nepooblaščenemu uporabniku, nas morate nemudoma obvestiti o tem.
7.5 ALD si brez predhodnega obvestila ali omejitev pridržuje pravico do spremembe in/ali preklica vaše identifikacijske oznake in gesla v
naslednjih primerih: (i) če do teh spletnih vsebin niste dostopali in niste uporabljali Storitev devetdeset (90) dni, (ii) če je ogrožena
varnost informacijskega sistema ALD ali katerekoli njene povezane družbe, varnost spletne strani ali njenega dela, ali (iii) če menimo, da
ste vi ali kdorkoli, ki ste mu razkrili vaše geslo, kršili te Pogoje oziroma če obstaja sum kršitve Pogojev.
7.6 Prav tako lahko sami neposredno zahtevate mirovanje ali preklic vaše identifikacijske oznake, vašega gesla in/ali dostopa do
Spletišča s pismom ali e-poštnim sporočilom vaši kontaktni osebi pri ALD, ali pri glavnem skrbniku Spletišča z uporabo povezave “ Imate
vprašanja?” (Imate vprašanja?) in/ali “ Stopite v stik z nami ” (Stopite v stik z nami).

7. SPREMEMBE POGOJEV
ALD si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti pogoje. Take spremembe pričnejo veljati, ko jih sprejmete.

8. ZAČASNA USTAVITEV IN PREKINITEV DOSTOPA IN UPORABE SPLETNE STRANI
8.1 ALD lahko začasno ustavi dostop do spletne strani in njeno uporabo (i) zaradi popravil in vzdrževalnih del in (ii) zaradi občasnega
posodabljanja in/ali sprememb vsebine in (iii) v primeru, da menimo, da vi ali nekdo, ki ste mu razkrili vaše geslo, krši ali bi lahko kršil te
pogoje in (iv) v primeru, da ne sprejmete sprememb spletnih pogojev.
8.2 ALD lahko ukine dostop in uporabo spletne strani, če ALD iz kakršnihkoli razlogov preneha s ponudbo spletne strani.
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8.3 ALD si bo razumno prizadeval, da vas bo obvestil, kakor hitro je mogoče, in navedel razlog za prekinitev. V tem primeru boste imeli
pravico stopiti v stik s skrbnikom spletišča preko info.si@aldautomotive.com.
V nobenem od v tej točki navedenih primerov nimate pravice do nobenega nadomestila škode ali finančnega nadomestila iz
kakršnegakoli razloga.
9. VARSTVO PODATKOV
Splošne obveznosti ALD-ja
9.1 Ta spletna stran je v skladu s slovenskim zakonom, ki urejan vprašanja osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov) in
ureja varstvo podatkov in načela Evropske direktive 95/46 o varovanju posameznikov z ozirom na obdelavo osebnih podatkov in prosti
pretok takih podatkov.
9.2 ALD izjavlja, da je pripravil vsa poročila in predložil vse zahteve za odobritev, ki je potrebna za obdelovanje osebnih podatkov, za
katere je odgovoren, in je izpolnil vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zasebnost,
kadar podatke zbira in obdeluje.
9.3 ALD bo sprejel vse ustrezne ukrepe za varstvo in bo zagotovil, da bosta spoštovani zaupnost in celovitost osebnih podatkov. ALD se
še zlasti zavezuje, da bo v ta namen izvajal tehnične in organizacijske ukrepe in glede tveganja, ki ga predstavlja obdelovanje in narava
obdelovanih podatkov, upošteval pravila splošne prakse ter primerno stopnjo zaščite in zaupnosti.
9.4 Če morajo biti o obdelavi podatkov obveščeni slovenski organi, ki nadzirajo varstvo osebnih podatkov, bo ALD izpolnil to obveznost v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Vaše obveznosti
9.5 Tretji stranki ne smete razkrivati ali kako drugače prenašati zaupnih informacij, ki se nanašajo na spletno stran in/ali vsebino.
Zbiranje osebnih podatkov – izjava o privolitvi
9.6 Osebni podatki se lahko zbirajo in obdelujejo za boljše upravljanje vaše povezave in brskanje (glejte spodnjo informacije o piškotkih).
9.7 S sprejemom teh pogojev se izrecno strinjate z zbiranjem osebnih podatkov: [Podatki, vneseni v obrazec stika, vsaj obvezni podatki,
kot so ime, telefonska številka, e-poštni naslov, ime podjetja, poštna številka, trenutni način financiranja voznega parka]. Prav tako
izrecno soglašate s prenosom podatkov ALD-jevim povezanim družbam, kakor tudi njihovim partnerjem, borznim posrednikom,
zavarovateljem in podizvajalcem: [ALD Automotive] v obsegu, ki je nujen za izvajanje storitev. Namen teh prenosov je [kontakt].
9.8 ALD bo izvajal vse postopke in zagotovil, da pooblaščeni tretji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, spoštujejo zaupnost in varstvo
osebnih podatkov.
Pravica do dostopa, sprememb in ugovora
9.9 Upravičeni ste dostopati do vaših osebnih informacij, kakor tudi do popravkov, posodobitev ali izbrisa, kadar informacija ni točna, je
nepopolna ali zastarela. Na zakonski podlagi lahko tudi ugovarjate obdelavi vaših osebnih informacij. Tak ugovor ALD-ju preprečuje
zagotavljanje dostopa do spletne strani, njene vsebine in zahtevanih storitev.
9.10 Pravico imate, da brez navajanja razlogov zavrnete uporabo informacij, ki se nanašajo na vas ali njihovo posredovanje tretjim.
Imate tudi pravico, da kadarkoli prekličete zgornjo izjavo o privolitvi.
9.11 Svojo pravico do dostopa, popravkov in ugovora v zvezi z uporabo osebnih informacij lahko uveljavljate s kontaktiranjem ALD-ja na
naslednjem naslovu: ALD AUTOMOTIVE, poslovni najem, d.o.o., Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,.
9.12 Uporabljeni postopki lahko vključujejo prenos osebnih podatkov v države, ki niso članice Evropske skupnosti. V tem smislu bo ALD
ukrenil vse potrebno, da bo zagotovil varstvo in zaščito osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Piškotki
9.13 ALD lahko shrani “piškotke” v vašem računalniku in s tem olajša vaše brskanje in ustvarja statistiko. “Piškotek” hrani informacije, ki
zadevajo vaše brskanje po spletni strani (strani, s katerimi ste se že strinjali, čas in datum itd.), do katerih ALD lahko dostopa pri
naslednjem obisku spletne strani.
9.14. Piškotek je datoteka, ki se naloži na vaši terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno), ko obiščete spletno stran.
Ta spletni strani omogoča prepoznati vaše naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. ALD
na spletni strani uporablja naslednje vrste piškotkov:
- začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov vašega brskalnika do konca
vašega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje
določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih strani;
- trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za
shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov vašega brskalnika
daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvedete v nastavitvah vašega
internetnega brskalnika.
- drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta
način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do
izboljšave svojih produktov.
Več informacij o piškotkih lahko najdete na spletu, na primeru na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.
Piškotki spletne strani www.aldautumotive.si:
Piškotki zunanjih spletnih strani:
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9.15 Za preprečevanje takega shranjevanja uporabnik lahko spremeni trenutno nastavitev varnosti/zasebnosti skladno s smernicami za
uporabo ali navodili njegovega spletnega brskalnika (npr. Explorer, Firefox, Chrome, Safari).

10. SPLOŠNO
10.1 Zakonska in sodna pristojnost - Te pogoje ureja in so pripravljeni v skladu s slovenskimi zakoni in z njimi sprejemate izključno
sodno pristojnost pristojnega sodišča v Ljubljani.

10.3 Odstop - Zavezujete se, da vaših pravic ali obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev, ne boste odstopili, prodali, dali v najem ali jih
kakorkoli drugače prenašali. Kakršnakoli kršitev teh omejitev, ne glede na to, ali je bila uspešna ali ne, bo imela za posledico takojšnjo
prekinitev zagotavljanja storitev. ALD lahko po svoji presoji razmerje deloma ali v celoti prenese na tretjo stranko.
10.4 Celoten sporazum - Ti pogoji predstavljajo celoten sporazum strank glede na njegovo vsebino in nadomeščajo kakršnekoli ali vse
predhodne sporazume, dogovore med strankama, ne glede na to, ali so bili ti ustni, izrecni ali domnevni.
10.5 Nobenih odpovedi, sporazumov ali zagotovil - Naša opustitev ukrepanja v zvezi z vašo kršitvijo ali kršitvijo drugih ne pomeni
opustitve naše pravice, da ukrepamo v zvezi s to kršitvijo ali podobno poznejšo ali drugo kršitvijo. Razen če ni izrecno in določno
predvideno v pogojih, se za nobeno zastopanje, trditev, privolitev, odpoved ali drugo dejanje ali opustitev s strani ALD-ja ali njegovih
pridruženih družb ne šteje, da pravno zavezujejo ALD ali katero od njegovih pridruženih družb.
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