Pogoji uporabe spletne strani in politika zasebnosti
1. Splošno
Dobrodošli na spletni strani projekta »VICATIS: Izboljšanje podpornih mehanizmov z vidika žrtev
kaznivih dejanj«, ki ga Mirovni inštitut izvaja v partnerstvu s Hrvatskim pravnim centrom (Hrvaška,
koordinator), Društvom za nenasilno komunikacijo (Slovenija), Association Patent (Madžarska),
Centre for Legal Resources (Romunija), Ministrstvom za pravosodje Republike Hrvaške in Uradom za
človekove pravice in pravice nacionalnih manjšin Vlade Republike Hrvaške.
Vsebina spletne strani vam je na voljo za osebno uporabo in na lastno odgovornost.
Uporabo spletnega mesta (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in uporabo
spletnih aplikacij (naročanje na novičnik, vključevanje v program podporništva itd.) se šteje kot
soglasje obiskovalca spletnega mesta, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. Če se kot
obiskovalec spletnih strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas naprošamo, da spletnih strani ne
uporabljate.
2. Vsebina spletnega mesta
Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih
oblik zaščite intelektualne lastnine.
Mirovni inštitut si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na
spletnem mestu brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice
takšnih sprememb.
Na spletnem mestu so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje
teh strani in na njihovo vsebino Mirovni inštitut ne more vplivati in ne sprejema nikakršne
odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

3. Politika zasebnosti
Z uporabo spletne strani pristajate na politiko zasebnosti spletne strani. Če teh pogojev ne
sprejemate, zapustite stran.
Na tej spletni strani ne zbiramo podatkov, ki bi se nanašali na vas osebno. Te informacije vas ne
identificirajo kot posameznika/co so informacije o vašem brskalniku, IP naslovu, itd. Namen je
omogočiti vam varno in učinkovito uporabo vsebine.
Spletna stran lahko uporablja piškotke (»cookie«). Piškotki so majhne tekstovne datoteke z
informacijami, ki se začasno shranijo na vaš računalnik ob obisku spletne strani. Sam piškotek ne
vsebuje ali zbira informacij. Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko
spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev – na primer tako, da se
spomni prejšnjih obiskov ali podatkov o uporabnikovem računu. Samo strežnik, ki je poslal piškotek,
lahko prebere in uporablja ta piškotek.
Piškotki, ki jih uporablja ta spletna stran: Google Analytics.
Uporabljamo jih za spremljanje obiska spletnega mesta. S pomočjo teh piškotkov beležimo obisk na
spletnem mestu, zbrane informacije, ki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, pa nam služijo za
vpogled v uporabo spletnega mesta in za načrtovanje razvoja spletnih vsebin.

Ta piškotek je aktiven le v času obiska strani.
Obiskovalci spletne strani lahko omejijo ali onemogočijo uporabo piškotkov, vendar to lahko vpliva
na to, kako dobro stran deluje zanje. Obiskovalci lahko kljub temu onemogočijo ali izbrišejo piškotke.
Navodila za to lahko najdete na spletnih straneh brskalnika, ki ga uporabljate.

