
 

 

Spoštovani! 

Uporaba spletne fotogalerije PGD Ptuj je pogojena s soglašanjem s splošnimi pogoji uporabe (v 

nadaljevanju: splošni pogoji). 

Splošni pogoji 

Pomen izrazov 

Uporaba fotogalerije je vsakršen način dostopa do katerihkoli vsebin, objavljenih pod spletnim 

naslovom https://photos.pgd-ptuj.si. 

Aktivni uporabnik je oseba, ki je v fotogaleriji prijavljena z uporabniškim imenom in geslom. Aktivna 

uporaba je vsakršna uporaba fotogalerije, ko je uporabnik prijavljen z uporabniškim imenom in geslom. 

Pasivni uporabnik je oseba, ki v fotogaleriji ni prijavljena z uporabniškim imenom in geslom. Pasivna 

uporaba je vsakršna uporaba fotogalerije, ko uporabnik ni prijavljen z uporabniškim imenom in geslom. 

Veljavnost splošnih pogojev uporabe 

Splošni pogoji veljajo za vse aktivne in pasivne uporabnike fotogalerije ter upravitelje računalniških in 

podobnih zmogljivosti. 

Splošni pogoji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na koncu splošnih pogojev pa je dodan 

datum kdaj je bila izvedena zadnja sprememba. Vsakokratna uporaba fotogalerije terja soglašanje s 

trenutno veljavnimi splošnimi pogoji. 

Uporaba fotogalerije 

Za aktivno uporabo fotogalerije je potrebna pridobitev uporabniškega imena in gesla. Aktivnim 

uporabnikom fotogalerije je omogočeno takojšnje objavljanje fotografij, ter dostop do fotografij, ki so 

za pasivne uporabnike skrite. 

Objavljanje fotografij 

Vsak aktivni uporabnik lahko v fotogaleriji objavi neomejeno število fotografij, pred objavo pa bodo 

pregledane in odobrene s strani urednikov. 

Objavljene fotografije se ob objavi samodejno opremijo z vodnim žigom, ki je sestavljen iz orisa grba 

PGD Ptuj, napisa PGD Ptuj in besedila www.pgd-ptuj.si, ki predstavlja uradno spletno stran društva. 

Izbris fotografij 

Fotografijo ali več fotografij lahko uredniki izbrišejo brez predhodnega soglasja uporabnika in brez da 

navedejo razlog za izbris fotografije. 

Avtorske pravice 

Avtor objavljene fotografije z objavo prenese vse avtorske pravice na Prostovoljno gasilsko društvo 

Ptuj. Brez dovoljenja fotografij ni dovoljeno kopirati, predelovati, javno prikazovati izven fotogalerije, 

pretvoriti v drugačen zapis ali na analogni nosilec, ali uporabiti kako drugače razen za zaslonski prikaz. 



 

 

Shranjevanje objavljenih fotografij v začasni pomnilnik računalnika ali na trajno spominsko enoto je 

dovoljeno samo za osebno uporabo ali za potrebe prenosa podatkov preko sredstev informacijske 

tehnologije. Dovoljeno je povezovanje s hiperpovezavo na javne fotografije, pri čemer mora biti za 

povprečnega uporabnika spletnih storitev že na prvi pogled vidno, da gre za povezavo na stran 

https://photos.pgd-ptuj.si. V primeru, da uporabnik zazna kršitev avtorskih pravic - bodisi v fotogaleriji, 

bodisi s strani tretje osebe v povezavi s fotografijo, objavljeno v fotogaleriji - je o tem dolžan obvestiti 

urednika fotogalerije. 

Urednik fotogalerije sme uporabniku ali upravitelju računalniških ali podobnih zmogljivosti, ki je na 

kakršenkoli način kršil avtorske pravice, s tehničnimi sredstvi preprečiti nadaljnji dostop do 

fotogalerije, o tem pa obvestiti tudi ostale uporabnike. Pri slednjem lahko navede kršiteljevo 

uporabniško ime (vzdevek) ter poda opis kršitve. 

Zasebnost 

Osebni podatki, ki jih uporabnik vpiše ob registraciji so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov. 

Urednik fotogalerije jih lahko razkrije tretji osebi le v primerih, ki jih določa zakon. Na naslov 

elektronske pošte, ki ga uporabnik vpiše ob registraciji, sme urednik fotogalerije poslati elektronsko 

pošto: 

− v primeru utemeljene potrebe po vzpostavitvi stika z uporabnikom, ki je objavil fotografijo, 

− v primeru obveščanja o spremembah in novostih fotogalerije. 

Brez soglasja imetnika elektronskega naslova, urednik fotogalerije le-tega ne sme posredovati tretjim 

osebam. Urednik fotogalerije sme voditi statistiko dostopov in drugih aktivnosti v fotogaleriji, vendar 

le-teh ne sme posredovati trejim osebam v obliki, ki bi omogočala povezavo s podatki, vnešenimi pri 

registraciji. 

Izključitev odgovornosti 

Lastnik spletne strani in urednik fotogalerije ne prevzemata odgovornosti za nematerialno ali 

materialno škodo, ki bi nastala pri uporabi ali zaradi uporabe fotogalerije. Lastnik spletne strani in 

urednik fotogalerije ne prevzemata odgovornosti za dejanja uporabnikov fotogalerije. 

Končne določbe 

Za primere, ki jih ti splošni pogoji ne urejajo, se uporabi v Republiki Sloveniji veljaven zakon. Morebitna 

nestrinjanja ali spore bodo uporabniki, urednik in tretje osebe reševali mirno in na kulturen način. 

 

Ti splošni pogoji veljajo od 30. 6. 2020 dalje. 


