Услови за користење
• ОПШТИ ОДРЕДБИ – Овој сајт е во сопственост на Фондацијата за
негување на македонското културно наследство Македоника - Скопје, во
понатамошниот текст „Македоника“. Со Вашиот влез на овој сајт и
користење на веб ридерот, како и апликациите за мобилни уреди се
согласувате со одредбите објавени подолу. Ве молиме прочитајте ги
внимателно.

• ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ - Ве молиме прочитајте ја нашата
Политика за приватност, објавена на веб сајтот.

• ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА - Кога ќе го посетите сајтот „Македоника“
или кога ни праќате е-пошта, Вие се согласувате да комуницирате со нас
по електронски пат. Ние ќе комуницираме со Вас по пат на е-пошта со
испраќање на известувања за новостите на веб-сајтот.

• АВТОРСКИ ПРАВА - Целата содржина на овој сајт, како што се текстови,
графика, логоа, икони, слики, аудиозаписи и дигитални преземања се
сопственост на „Македоника“ и се заштитени со македонски и
меѓународни закони. Софтверот што го користи овој сајт е сопственост на
„Македоника“ и е заштитен со македонски и со меѓународни закони.

• ЗАШТИТЕН ЗНАК (ТРЕЈДМАРК) - Дизајнот, логото и графиката на името
„Македоника“ се регистрирани заштитени трговски знаци во Македонија и
не можат да се користат во врска со кој било друг производ или услуга со
што ќе се внесе забуна кај корисниците или на кој било начин ќе ја
омаловажи или дискредитира Фондацијата „Македоника“.

• ЛИЦЕНЦА И ПРИСТАП НА САЈТОТ - „Македоника“ Ви дозволува
ограничена дозвола за пристап и лично користење на овој сајт исклучиво
преку пребарувачите ”Google Chrome” и ”Apple Safari”, но не дозволува
превземање или модификување на кој било негов дел, освен со изречна
писмена согласност. Оваа дозвола не вклучува каква било препродажба
или комерцијална употреба на сајтот во целост или негови поединечни
делови. Овој сајт, или кој било негов дел, не смее да се репродуцира,
дуплира, копира, продава, препродава или на кој било друг начин користи
во комерцијални цели, без изречна писмена согласност од „Македоника“.

• ВАША СМЕТКА - Доколку го користите овој сајт, Вие сте одговорни за
одржување на доверливоста на Вашиот кориснички профил и лозинка.
Согласни сте да прифатите одговорност за активностите кои се вршат од
Вашиот кориснички профил и со Вашата лозинка.

• ГАРАНЦИЈА И ОДРЕКУВАЊЕ – Употребата на оваа веб страница, веб
ридерот и мобилната апликација е исклучително на Ваша сопствена
одговорност.

• ГАРАНЦИЈА – Македоника не дава никаква гаранција, било изразена,
индиректна, легална или друга, вклучувајќи ја и гаранцијата дека
прикажаниот материјал на оваа веб страница е целосен, точен, сигурен,
навремен и дека не ѝ штети на третата страна; дека пристапот на
страницата нема да биде непопречен или без грешки; дека веб
страницата е сигурна па какви и да е гаранции или застапувања
категорично ги демантира.

• ОДГОВОРНОСТ – Македоника и компаниите што учествувале во
создавање, производство или доставување на овој сајт немаат никаква
одговорност за директни, случајни, едноподруго, индиректни или казнени
штети, трошоци, загуби или каква било одговорност што произлегува од
пристапот, употребата, неможноста за употреба, промената на
содржината на оваа веб страница или кои произлегуваат од кој било друг
веб сајт преку линковите на овој веб сајт или преку кое било дејство што
го преземаме или не го преземаме како резултат на која било електронска
порака што сте ја испратиле.
Исто така, Македоника не прифаќа одговорност за каква било загуба
предизвикана од вируси што може да го заразат Вашиот компјутер или
која било друга сопственост преку употреба, пристап или преземање на
каков било материјал од овој веб сајт и мобилна апликација.

• КРИТИКИ, КОМЕНТАРИ, КОМУНИКАЦИЈА И ДРУГА СОДРЖИНА Посетителите на сајтот можат да испраќаат критики, коментари,
фотографии и друга содржина, да доставуваат предлози, идеи,
коментари, прашања и други информации доколку нивната содржина не е
нелегална, непристојна, навредлива, загрозувачка, клеветничка, доколку ја
загрозува приватноста и ги крши авторските права и интелектуалната
сопственост на трети лица. Не смеете да користите лажна адреса на епошта или лажно да се претставувате како кое било друго правно или
физичко лице, или на кој било друг начин да ја доведете во заблуда
Вашата комуникација со овој сајт.

• ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ - Со посетата на “Македоника” се согласувате со
овие општи одредби, политиките спомнати во овие општи одредби и со
сите релевантни закони на Република Македонија.
Ако одберете да пристапите на овој сајт од локации надвор од Република
Македонија, тоа го правите на Ваш сопствен ризик и сте одговорни за
усогласеност со сите важечки закони, правила и прописи.
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• ПРЕСТАНОК ИЛИ ПРОМЕНИ НА УСЛУГИ - Македоника го задржува
правото да го промени, прекине или оневозможи пристапот до веб сајтот
на одреден временски период во секое време и без претходна најава. Во
никој случај Македоника нема да биде одговорна за отстранувањето или
оневозможување пристап до кој било дел од сајтот. Исто така,
Македоника го задржува правото да прави промени на веб страницата,
политиките и општите одредби во кое било време.

• ПОСЕБНОСТ - Ако некоја одредба од овие Услови се смета незаконска,
неважечка или неспроведлива поради некоја причина, тогаш таа одредба
ќе се смета како посебен дел од овие Услови и нема да влијаe на
валидноста и спроведливоста на која било од другите одредби.
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