Pogoji uporabe
Avtor aplikacije ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v
vsebini aplikacije, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja
funkcionalnosti in vsebine.
Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto www.prehranskinavigator.si in aplikacijo Prehranski
navigator le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje,
distribucija, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali
prodajanje katerihkoli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta
www.prehranskinavigator.si.
Uporabniki uporabljajo aplikacijo na lastno odgovornost.
Aplikacijo si lahko naložijo samo uporabniki, ki so stari 18 ali več let. Mlajši od 18 let smejo prevzeti in
uporabljati aplikacijo samo če imajo dovoljenje staršev/zakonitih zastopnikov. V kolikor je uporabnik
mlajši od 14 let lahko aplikacijo uporablja izključno v spremstvu staršev/zakonitih zastopnikov, o
uporabi in vsebini pa se je dolžan z njimi obvezno pogovoriti.
Uporabniki so seznanjeni, da prenos mobilne aplikacije in uporaba storitve prek mobilne aplikacije
lahko predstavlja strošek, ki je odvisen od veljavnega cenika uporabnikovega operaterja za prenos
podatkov. Avtor aplikacije priporoča, da uporabniki pred uporabo preverijo pri svojem mobilnem
operaterju kakšni so stroški prenosa podatkov ter za prenos uporabijo Wi-Fi omrežje.

Avtorske pravice
Vsa vsebina spletnega mesta www.prehranskinavigator.si in aplikacije Prehranski navigator, razen
vsebin, ki jih vnesejo uporabniki, je avtorsko delo podjetja Cobit d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih
partnerjev. Vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura in inženiring, grafični elementi, ter
drugi elementi so avtorsko zaščiteni. Zaščitena je tudi struktura in posamezne implementirane idejne
rešitve. Storitev deluje pod imenom Prehranski navigator, ki je v lasti avtorjev aplikacije.
Prepovedano je vsakršno kopiranje, navajanje, posnemanje, predelovanje in distribucija brez
predhodnega dovoljenja nosilca avtorskih pravic oziroma ponudnika vsebin.

Omejitev odgovornosti
Avtorji aplikacije niso odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi
izgube podatkov ali uporabe aplikacije.
Ponudnik aplikacije ni zdravstvena ustanova in v okviru aplikacije so podane zgolj navedbe
informativnega značaja. Gre za priporočila in ne za navodila, zato ponudnik aplikacije posebej
opozarja, da v kolikor se navodila zdravstvenega osebja razlikujejo od informacij v aplikaciji , naj
uporabnik upošteva navodila zdravstvenega osebja.

