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Uvjeti korištenja 
 
Ovi uvjeti korištenja (“Pravni uvjeti”) opisuju odredbe i uvjete koji se primjenjuju na vaš pristup i 
korištenje web-mjesta (“Web-stranica”) koju održava Unibis d.o.o, Zagreb, Hrvatska (“Unibis”), a koje 
su zaštićene autorskim pravom. Koristeći Unibisovu web stranicu, prihvaćate i slažete se sa svim 
Pravnim uvjetima. Ako se ne slažete sa svim ovim Pravnim uvjetima, molimo vas da se suzdržite od 
korištenja ove ili bilo koje druge web-stranice tvrtke Unibis. 
 
Unibis može u bilo kojem trenutku izmijeniti svoje web-stranice, pravila i propise kojima se uređuje 
pristup i korištenje. Svaka izmjena bit će uključena u ove Pravne uvjete. Ako nastavite s korištenjem 
web stranice nakon objavljivanja takvih promjena, smatrat će se da ste prihvatili takve promjene. 
 
Opseg korištenja 
 
Unibis vas poziva da pregledate, koristite i preuzmete male dijelove sadržaja svoje web-stranice za 
vaše informativno, nekomercijalno korištenje, pod uvjetom da sve obavijesti o autorskim pravima ili 
druge obavijesti o vlasništvu ostavite netaknute. Ne smijete pohranjivati, mijenjati, reproducirati, 
parsirati, prenositi ili distribuirati dio sadržaja koji potječe s web-mjesta tvrtke Unibis, ili dizajn ili 
izgled bilo koje web-stranice tvrtke Unibis ili pojedinih njezinih dijelova, u bilo kojem obliku ili 
medijima. Komercijalno korištenje, reprodukcija, prijenos ili distribucija bilo kakvih informacija, 
softvera ili drugih materijala dostupnih putem web-stranice tvrtke Unibis bez prethodnog pisanog 
pristanka tvrtke Unibis strogo je zabranjeno.  
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Unibis može, u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga i bez prethodne najave, prekinuti, 
promijeniti ili ograničiti vaše korištenje web-mjesta i izvršiti promjene u proizvodima i / ili uslugama 
opisanim na njegovim web-stranicama. 
 
Tijekom pružanja podrške Unibisovim proizvodima i uslugama, Unibis može putem svojih Web 
stranica objaviti materijal koji smatra povlaštenim, vlasničkim i / ili povjerljivim intelektualnim 
vlasništvom. Na taj način, namjera je da se ovo povlašteno, vlasničko i / ili povjerljivo intelektualno 
vlasništvo namijeni samo onim pojedincima kojima je Unibis dao licencu za primanje takvog 
materijala. Svaka osoba (e) koja prima ili distribuira neovlaštene materijale s web-mjesta Unibisa 
može biti predmetom građanskog i / ili kaznenog progona. S osobom (ama) za koju se utvrdi da je 
nezakonito kršila ugovor o licenciranju s Unibisom, primala ili distribuirala neovlašteno materijale s 
web-mjesta, Unibis može poništiti licencni ugovor (ugovore). 
 
Preuzimanje bibliografskih, normativnih zapisa ili podatka o posjedovanju primjeraka građe s Web 
stranica tvrtke Unibis putem računalnog programa drugih proizvođača metodom tako zvanog 
parsiranja web stranica (engleski Web scraping), predstavlja s Vaše strane kao korisnika računalnih 
programa drugih proizvođača kršenje autorskih prava tvrtke Unibis d.o.o. koja je vlasnik tih Web 
stranica. 
 
Autorsko pravo 
 
Unibisove web stranice zaštićene su hrvatskim i stranim zakonima o autorskim pravima. Osim kako je 
izričito navedeno pod gornjim odjeljkom "Opseg korištenja", ne smijete koristiti, reproducirati, 
mijenjati, prenositi, parsirati, distribuirati ili javno prikazivati web-stranice tvrtke Unibis ili njihov 
sadržaj bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Unibis. 
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