POGOJI ZA UPORABO SPLETNE STRANI
Pravice intelektualne lastnine blagovnih znamk
Golden Group Limited ima v lasti avtorske pravice za strani in zaslonski prikaz te spletne trani, ter za
informacije in material, ki je na njih vsebovan ter njihovo razporeditev, razen, če je označeno drugače.
Golden Group Limited ima ekskluzivno pravico ali dovoljenje za uporabo ali kakršnokoli drugo pravico
za vse vrste blagovnih oznak in blagovnih znamk, ki so prikazana in/ali jih vsebuje ta spletna stran.
Sprememba podatkov in materialov
Vsi podatki in materiali, ki jih vsebuje spletna stran Golden Group Limited, ter vsa določila, pogoji,
predpogoji in opisi, ki so tu opisani, se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.
Omejitev odškodninske odgovornosti
Golden Group Limited na noben način ne jamči za točnost, zadostnost in popolnost informacij in
materialov, ki jih vsebujejo njihove spletne strani in izrecno odklanja odgovornost za morebitne
napake in/ali izpustitve v tem pogledu. Golden Group Limited ne daje nobenega jamstva, bodisi
izrecnega, implicitnega ali zakonskega, kar vključuje, a ni omejeno na jamstvo ne-kršitve pravic tretjih
strank, nazivov, prodajne kakovosti, primernosti za določen namen in varstva pred računalniškimi
virusi, vključno z vsebovanimi podatki in materiali
Povezavam na druge spletne vire sledite na lastno odgovornost; vsebina, točnost, izražena mnenja in
drugi viri, ki jih podajajo ti drugi viri niso pod nadzorom, niti jih ne raziskuje, nadzoruje in/ali podpira
Golden Group Limited.
Goldenburg Group Limited ni odgovoren za: a) kakršno koli škodo, izgubo ali stroške, ki nastanejo v
povezavi s to spletno stranjo ali njeno uporabo ali nezmožnostjo uporabe s strani katere koli osebe ali v
zvezi z nezmožnostjo izvršitve naročila, napake, opustitve, prekinitve, zamude pri delovanju ali
prenosu, računalniškim virusom, okvaro komunikacij ali izpadom omrežja ali sistema, čeprav so
Goldenburg Group Limited ali njegovi predstavniki obveščeni o možnosti takšne škode, izgube ali
stroškov in b) za napake ali netočnosti pri prenosu podatkov in/ali naročil za trgovanje s CFDji ali
kakršnakoli navodila Klienta/obiskovalca spletnega mesta, motnje, goljufivo lažno predstavljanje,
krajo podatkov za dostop, neprimerno snemanje ali prenos sporočil ali izpada sistema zaradi višje sile
ali iz kakršnegakoli drugega Razloga, ki ni posledica zgoraj navedenih kršitev s strani Goldenburg
Group Limited.
Golden Group Limited ne nosi odgovornosti za škodo, ki lahko nastane na strojni ali programski
opremi uporabnika, kot rezultat uporabe te spletne strani in/ali v povezavi s povezavami na druge
spletne strani/drugimi vrstami povezav ali internetnih virov.
Namenjeno uporabnikom
Ta spletna stran ni namenjna uporabi osebam ali subjektom v jurisdikcijah ali državah, kjer je
distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalno zakonodajo ali predpisi.
Piškotki
Z uporabo naše programske opreme nam omogočite uporabo piškotkov v povezavi z vašim dostopom
do naše spletne strani. Piškotki predstavljajo male datoteke s podatki, ki pogosto vključujejo
edinstveno identifikacijsko številko ali vrednost, ki je shanjena na trdem disku vašega računalnika kot
posledica uporabe te programske opreme za trgovanje in dostopom do spletne strani. Namen teh
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podatkov je ponuditi bolj uporabnikom bolj relevantno in učinkovito izkušnjo na spletni strani,
vključno s prilagoditvijo spletnih strani vašim potrebam ali nastavitvam. Piškotki se pogosto
uporabljajo na mnogih spletnih straneh na internetu in izbirate lahko, če in kako želite sprejeti
uporabo piškotkov s spremembo nastavitev in možnosti v brskalniku. Nekateri naši poslovni partnerji
(npr. oglaševalci) lahko uporabljajo piškotke na njihovih spletnih straneh. Samo nimamo dostopa do,
ali nadzora nad temi piškotki.
Piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov za ugotavljanje vaše istovetnosti in se jih ne uporablja za
ugotavljanje istovetnosti. Lahko se odločite, da boste piškotke onemogočili. Vendar pa v primeru, da
piškotke onemogočite, morda ne boste imeli dostopa do določenih delov te spletne strani z vašim
brskalnikom, še posebej do varnih delov vaše spletne strani.
Nadaljnje podatke o piškotkih in o tem, kako jih onemogočite, najdete na spletni strani
www.allaboutcookies.org.
Povezave tretjih strank
Naša spletna stran vsebuje povezave do spletnih strani, ki jih upravljajo druge stranke. Povezave so
vam na voljo v pomoč, vendar ne pregledujemo, nadzorujemo ali opazujemo spoštovanja zasebnosti ali
drugih dejavnost teh spletnih strani. Nismo odgovorni za delovanje spletnih strani, ki jih upravljajo
tretje stranke ali za vaše poslovne dogovore z njimi.
Osebni podatki
Vsi Osebni podatki, ki jih zbere Golden Group Limited prek spletne strani, se obdelajo v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Zakon 138(1)/2001), ter njegovimi dopolnitvami ali
spremembami.
Jaz, uporabnik te spletne strani, se na tem mestu strinjam, da:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Ima Goldenburg Group Limited pravico do obdelave Osebnih podatkov za namene podpore,
promocije in izpolnitev našega odnosa.
Golden Group Limited ne bo pošiljal ali razkrival takih Osebnih podatkov tretjim strankam,
razen v primerih, ko gre za: (1) podjetje/podjetja, ki jim je Golden Group Limited delno ali
popolnoma dodelil obdelavo takih podatkov v skladu z zakonom, (2) tako pošiljanje ali
razkritje zahteva zakon ali odločitev sodišča in (3) spadam med Kliente Podjetja za katere je
tako razkritje v skladu s Pravilnikom o zasebnosti (ki je na voljo na spletni strani podjetja).
Če nisem podal drugačnih izrecnih navodil, ima Golden Group Limited pravico uporabiti take
osebne podatke, z izjemo Zaupnih osebnih podatkov, za promocijo svojih finančnih storitev na
daljavo in/ali storitev/dejavnosti, ki jih ponujajo druga povezana podjetja.
Zavedam se, da imam kadarkoli pravico posodobiti ali zavrniti vsako nadaljnjo obdelavo mojih
Osebnih podatkov v skladu s členi 12 in 13 Zakona št. 138 (1)/2001 Republike Ciper ter
njegovimi dopolnitvami ali spremembami.
Zgoraj navedeno velja tako za trenutne Kliente Golden Group Limited in prosilce za katerokoli
storitev, ne glede na to ali je je njihova prošnja sprejeta ali zavrnjena. Za kliente Golden Group
Limited velja tudi Pravilnik o zasebnosti.

Predmetna zakonodaja
Za uporabo te spletne strani veljajo Zakoni Republike Ciper.
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Z dostopom do spletne strani Golden Group Limited in morebitnih strani, ki so
povezane z njo, se strinjam, da me zavezujejo določila in pogoji, ki so opisani zgoraj.
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