O SPLETNI STRANI
Splošni podatki o družbi in društvu. Vse vsebine, ki so podane na tej spletni strani,
njenemu uporabniku zagotavljajo splošne informacije o družbi DOMANČIĆ, storitve,
d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, matična številka: 8218242000, davčna številka:
SI 95971220 (v nadaljevanju: „DOMANČIĆ d.o.o.“ ali „družba“) in o društvu Bioterapija
po metodi Zdenka Domančića, Ljubljanska cesta 6, 4260 Bled, matična številka:
4046714000, davčna številka: SI 21844801 (v nadaljevanju: »Bioterapija po metodi Zdenka
Domančiča« ali »društvo«), skupaj imenovana tudi »upravljavca osebnih podatkov«, in
informacije o dejavnostih družbe in društva.
Vsebine na spletni strani. Družba in društvo se s potrebno skrbnostjo pri pripravi spletne
strani trudita zagotavljati točnost in ažurnost vseh podatkov ter informacij, v skladu z
vsakokrat veljavno zakonodajo. Podatki na tej spletni strani so informativne narave, zato
družba in društvo ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne vsebinske napake,
napake vezane na pravilnost in točnost objavljenih podatkov, do katerih bi lahko prišlo,
primeroma, zaradi občasnih časovnih zamikov pri posodobitvah informacij, napak in
očitnih pomot pri vnosu, tehničnih zapletov ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsi
uporabniki objavljene vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Družba
in društvo ter druge povezane osebe, ki sodelujejo pri nastanku in urejanju te spletne
strani, ne odgovarjajo za škodo, ki bi izhajala iz (ne)dostopa do spletne strani, načina
uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na tej spletni strani, ali za kakršnekoli
napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Vse podatke in informacije objavljene na
spletni strani lahko uporabniki v primeru dvoma pred uporabo preverijo na e-mail naslovu
info@zdenkodomancic.com ali telefonski številki 040 233 571.
Spremembe vsebin na spletni strani. Družba in društvo si pridružujeta pravico po lastni
presoji kadarkoli spremeniti, prilagoditi, popravljati, dodajati ali odvzeti posamezne dele
izjave o zasebnosti in o varovanju osebnih podatkov. Zato je vsak posameznik naprošen,
da redno pregleduje izjavo o zasebnosti in o načinu varovanja osebnih podatkov družbe in
društva, v vsakokrat veljavni vsebini.
Avtorske pravice. Vse vsebine in informacije na tej spletni strani so v zakonsko dovoljenem
okviru bodisi predmet avtorske zaščite bodisi druge vrste oz. oblike zaščite intelektualne
lastnine. Informacije in dokumenti, ki so objavljeni na tej spletni strani, se ne smejo
reproducirati na noben način, ne smejo se prepisovati, razmnoževati ali kako drugače
razširjati, še zlasti ne v komercialne namene. V zvezi s tem glejte tudi zavihek
»FRANŠIZA«.
Povezave do drugih spletnih mest. Na spletni strani www.zdenkodomancic.com so lahko
občasno navedene tudi povezave do drugih spletnih mest, ki niso v upravljanju družbe ali
društva. Tovrstne povezave so navedene zgolj informativno in služijo vsakokratnemu
obiskovalcu spletne strani zgolj kot pomoč. Družba in društvo teh spletnih mest ne
nadzirata in ne odgovarjata za njihove politike zbiranja in upravljanja podatkov. Zato
družba in društvo predlagata, da pred uporabo obiskanih spletnih mest preko povezav,
zlasti pa pred morebitnim posredovanjem osebnih podatkov na takšne spletne strani,
posameznik natančno prebere izjavo o zasebnosti takšne spletne strani, ki je objavljena na
obiskanem spletnem mestu.
Soglasje uporabnika. Za vsakega uporabnika, ki uporablja spletno stran družbe in društva
Bioterapija po metodi Zdenka Domančića, se šteje, da je natančno prebral vsebino,
navedeno v tej rubriki O spletni strani in Izjavo o zasebnosti, kakor tudi, da je vse

predstavljene informacije razumel in jih sprejel. Društvo posameznika izrecno opozarja,
da v primeru nestrinjanja z informacijami na tej spletni strani, z njeno uporabo nemudoma
preneha.

