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PRAVNO OBVESTILO
Pravno obvestilo
Spletni portal www.lon.si je uradno spletno mesto Hranilnice LON d.d., Žanova ulica 3, 4000
Kranj.
Vsi podatki, produkti, fotografije, druge informacije ter vsa druga vsebina, ki je na voljo na
spletnem mestu www.lon.si je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršno koli spreminjanje,
kopiranje, distribuiranje, prikazovanje, prodajanje, prenašanje, objavljanje, licenciranje,
uporabljanje za komercialne ali javne namene ter preoblikovanje je brez predhodne odobritve s
strani Hranilnica LON d.d.prepovedano.
Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali
začasne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu Hranilnice LON d.d. Tudi vsak poskus
nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru
informacijskega sistema Hranilnice LON d.d. je kazniv.
Omejitev odgovornosti
Vsebine, ki so dostopne in objavljene na spletni strani www.lon.si so zgolj informativne narave,
Hranilnica LON ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti
in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti,
napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.
Hranilnica LON d.d. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh
spletnih straneh, kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez
predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno
odgovornost.
Uporaba osebnih podatkov, ki so pridobljeni preko spletne strani www.lon.si. Hranilnica LON
shrani za nedoločen čas pridobljene podatke, podatki se uporabijo v namene potrebne
komunikacije in obveščanja o novostih. Z vsemi pridobljenimi podatki Hranilnica LON d.d. ravna
v skladu z veljavno zakonodajo.
Povezave z drugimi spletnimi mesti: V primeru prehoda na drugo spletno mesto preko
povezave, s katero Hranilnica LON d.d. ne upravlja, mora uporabnik prebrati izjave o zasebnosti
dotičnega spletnega mesta.
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