
 

 

 

Pogoji uporabe programske opreme GS1 Print 

/Pričujoči dokument je prevod angleškega izvirnika, ki je dostopen tukaj 

 

Z uporabo spletne programske opreme „GS1 Print“ (v nadaljevanju: programska oprema) podjetja GS1 Austria GmbH, 
Brahmsplatz 3, A-1040 Dunaj, Avstrija, matična številka 105353g, Trgovinsko sodišče na Dunaju (v nadaljevanju: družba 
GS1), se uporabnik (vključno z Vami) strinja z naslednjimi pogoji: 

 

1. Brez prenosa pravic: 

Programske opreme ali njenih delov ne smete prodajati, dodeljevati, dajati v najem ali zakup, uvažati ali delovati kot 
posrednik ali ponudnik ali kakor koli drugače podeljevati kakršnih koli pravic tretjim osebam v zvezi s to opremo. 

 

2. Izključna pravica intelektualne lastnine: 

Vse pravice intelektualne lastnine iz naslova programske opreme ali uporabe programske opreme ostajajo izključna pravica 
intelektualne lastnine družbe GS1 in/ali njenih pridobiteljev licenc. Nič v pričujočem sporazumu se ne šteje kot prenos 
kakršne koli pravice intelektualne lastnine na Vas niti Vam ne zagotavlja pravic intelektualne lastnine; izjema je sama 
uporaba programske opreme. Sprejeli ne boste nobenih ukrepov, ki bi ogrozili, omejevali ali preprečevali pravice intelektualne 
lastnine družbe GS1. Vse pravno priznane pravice in pravice intelektualne lastnine v vsebini katere koli tretje osebe ali 
podeljene vsebini katere koli tretje osebe, ki ni del programske opreme, lahko pa se do nje dostopa prek uporabe programske 
opreme, je last lastnika zadevne vsebine in je lahko zaščitena z avtorskimi ali drugimi zakoni in pogodbami, ki urejajo 
področje intelektualne lastnine. 

 

3. Izključitev odgovornosti - zavarovanje pred škodo 

Soglašate in se strinjate, da družba GS1 ni odgovorna in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo,  vključno 
s stroški in izdatki, ki bi nastala kot posledica vaših ravnanj in sicer :   

- Kršitve določil tega sporazuma,  splošnih pogojev, kateregakoli zakona  ali drugega predpisa, ne glede na to, ali je v tem 
sporazumu omenjen ali ne; 

- Kršitve pravic tretjih; 

- Uporabe ali zlorabe programske opreme  »GS1 Print« ali 

- Uporabe ali zlorabe  črtnih kod izdelanih in distribuiranih z uporabo te programske opreme. 

 

4. Izvozne omejitve: 

Programska oprema je lahko predmet mednarodnih predpisov, ki urejajo in omejujejo izvoz programske opreme. Soglašate, 
da boste spoštovali kateri koli in vsak mednarodni ali nacionalni zakon, ki se uporablja za programsko opremo, pa tudi 
sleherne omejitve glede končnega uporabnika, končne uporabe in namembnega kraja, ki jih nalagajo nacionalne vlade. 

 

5. Nove različice pričujočega sporazuma: 

Družba GS1 si pridržuje pravico do sprememb tega sporazuma, in sicer kadar koli z objavo revidiranega sporazuma na 
aktualni spletni strani družbe GS1. 

 

6. Brez garancije: 

Programska oprema je zagotovljena takšna, „kot je“, in je brez garancije. Družba GS1 v zvezi s programsko opremo ne daje 
nobenih eksplicitnih, implicitnih ali zakonsko določenih garancij, odškodninskih zahtevkov ali zagotovil, zlasti jamstev ali 
pogojev glede kakovosti, delovanja, kršitev pravic tretjih oseb, prodajne kakovosti ali primernosti za določeni namen. Družba 
GS1 prav tako ne prikazuje ali jamči, da je programska oprema brez napak, varna ali popolna niti da jo je mogoče upravljati 
brez izgube podatkov. Slednje velja tudi za izdelke, ustvarjene s programsko opremo.  

 

http://gs1print.gs1.at/Content/GS1_Print_Terms_of_use.pdf
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7. Brez odgovornosti: 

Programska oprema GS1 Print Vam je na voljo brezplačno, in takšna, „kot je“. Družba GS1, njena povezana podjetja, dajalci 
licenc ali zaposleni zato ne prevzemajo nobene odgovornosti v zvezi s programsko opremo ali Vašo uporabo slednje. Vaša 
izključna pravica v zvezi s kakršnimi koli težavami ali v primeru nezadovoljstva s programsko opremo je, da nemudoma 
odstranite programsko opremo in jo nehate uporabljati. 

 

8. Izjava o odgovornosti: 

V nobenem primeru niso družba GS1, njena povezana podjetja, pridobitelji licenc ali zaposleni odgovorni, in sicer ne glede na 
to, ali gre za kakršno koli kršitev sporazuma, garancijo, kaznivo dejanje (vključno z malomarnostjo) ali za kakršno koli drugo 
obliko odgovornosti za izdelke. 

 

Zlasti ne prevzemajo nobene odgovornosti za: 

- določeno ali nenamerno škodo, neposredno ali posredno ali drugo posledično škodo (vključno z izgubo podatkov ali 

poškodbami, s prekinitvami, z računalniškimi napakami, napakami na področju dostopa, nevarnimi komponentami, kot 
so denimo računalniški virusi, ali s finančno izgubo), ki je posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe programske 
opreme, 

- izpad dogodka, posla ali dobička (neposredno ali posredno), ki je posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe programske 
opreme, 

- kakršno koli škodo, ki jo utrpite zaradi: 

- uporabe ali nezmožnosti uporabe ustvarjenih izdelkov (nalepk s črtno kodo), 
- začasne ali trajne prekinitve ali odpovedi pričujočega sporazuma na strani družbe GS1, 
- izdaje nove verzije te programske opreme ali odločitve, da Vam družba ne izda nove verzije programske opreme. 

- zanesljivost in točnost katerih koli informacij ali vsebine spletnih strani GS1 Print. Družba GS1 ni dolžna zagotavljati, da 
je vsebina spletnih strani GS1 Print točna ali popolna, posodobljena ali aktualna, brez tehničnih ali tipkarskih napak ali 
sprememb, ki so jih uvedle tretje osebe. 

- kakovost vseh prikazanih izdelkov, informacij ali materialov, ki se kupijo ali naložijo. 

 

Omejitve v zvezi z odgovornostjo, izjava o odgovornosti in garancija pod razdelki 7, 8 in 9 veljajo v vsakem primeru, četudi 
se zoper družbo GS1, njena povezana podjetja ali zadevne zaposlene uveljavljajo zahtevki. 
 

Soglašate, da ima družba GS1 pravico (vendar ni dolžna, razen če gre za zakonsko zahtevo) kadar koli in brez predhodne 
objave ali obvestila, naslovljenega na Vas, dopolniti, umakniti, izboljšati ali kakor koli drugače spremeniti vsebino spletnih 
strani GS1 Prints in programsko opremo. 

 

9. Jamstvo: 

Družba GS1 zagotavlja vsebino spletnih strani GS1 Print tako, kot je, brez kakršnih koli jamstev, eksplicitnih, implicitnih ali 
drugih. Družba GS1 izrecno zavrača sleherna in vsaka jamstva, vključno (toda ne omejeno na) z jamstvi za razpoložljivost in 
primernost za določeni namen v zvezi z vsebino ali katerimi koli materiali ali izdelki. 

 

10. Odpoved: 

Pričujoči sporazum lahko odpove bodisi družba GS1 bodisi Vi, in sicer kadar koli in brez predhodnega obvestila in brez 
spoštovanja kakršnih koli formalnih zahtev ali rokov. Odpoved sporazuma ima za posledico, da ste nemudoma in v celoti 
dolžni odstraniti programsko opremo z Vašega računalniškega sistema. Po odstranitvi slednje programske opreme ne smete 
bodisi ponovno namestiti na svoj računalniški sistem bodisi je kako drugače uporabljati. Družba GS1 pričujočega sporazuma 
ni dolžna odpovedati samo zato, ker je na tržišču na voljo nova verzija programske opreme. 

 

 

 



 

  3 
 

11. Zaščita podatkov: 

Na splošno velja, da se osebne podatke (kot so ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka itd.) obravnava strogo 
zaupno. Tretjim osebam se jih lahko razkrije le v naslednjih okoliščinah: 

- če to zahteva zakonodaja, 

- ali če je nujno gojiti poslovne odnose med Vami in družbo GS1, 

- ali če vnaprej soglašate z razkritjem svojih osebnih podatkov. 

 

Spletne strani GS1 Print uporabljajo piškotke. Piškotek je datoteka, ki jo spletni strežnik shrani na Vašem trdem disku. 
Piškotki se ne morejo uporabljati za izvajanje programov ali razširjanje virusa. Piškotki so osebno dodeljeni uporabniku 
spletnih strani GS1 Print. Eden od glavnih razlogov za uporabo piškotkov je omogočanje prijetne uporabe spletnih strani GS1 
in časovnega prihranka. Če se končni uporabnik odloči, da bo piškotke spletnih strani GS1 Print zavrnil, se lahko zgodi, da 
spletnih strani GS1 Print ne bo mogel uporabljati ali pa jih bo lahko uporabljal le v omejenem obsegu. 

 

12. Končne določbe: 

Sprememba neveljavnih določb za ohranjanje veljavnosti: Nekatere zakonodaje ne dopuščajo zgoraj omenjenih izključitev ali 
omejitev, tako da omejitve in izključitve za Vas morda ne bodo veljale. V tem primeru je odgovornost omejena na največji 
možen obseg znotraj veljavne zakonodaje. 

 

Delna neveljavnost: Če se katera koli določba v teh predpisih ali katera koli delna določba šteje za nezakonito, neveljavno 
ali neizvršljivo s strani sodišča ali katerega koli upravnega organa pristojnega sodišča, in se pomembna določba (ali delna 
določba) ne šteje za bistveno za predpise kot celoto, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih določb (vključno s 
preostankom člena, ki vsebuje pomembno določbo). 

 

Pravo, ki se uporablja in pristojna sodišča: Pričujoči sporazum urejajo zakoni Avstrije in jih je treba ustrezno razumeti. 
Vsi spori v zvezi s tem sporazumom in programsko opremo kot tako so predmet pristojnih sodišč Avstrije, pristojno pa je 
stvarno pristojno sodišče v okrožju pristojnosti Dunaja. Vendar pa ima družba GS1 prav tako pravico vložiti tožbo pred 
pristojnim sodiščem v kraju sedeža obtoženca. 

 

Nadaljevanje veljavnosti: Določbe pričujočega sporazuma po prenehanju sporazuma (ne glede na razlog) še naprej 
ostajajo v veljavi, zlasti glede omejitve odgovornosti in jamstva. 

 

Z uporabo programske opreme izrecno soglašate s pričujočim sporazumom. 

 

Na Dunaju, marca 2016 

GS1 Austria GmbH 

Brahmsplatz 3 

A-1040 Dunaj 

Trgovinsko sodišče na Dunaju 

 


