Europass natečaj za viralni video 2014
Pogoji sodelovanja
Natečaj za viralni video o Europassu organizirajo nacionalni centri Europass (v nadaljevanju: »NCE«), ki jih
financira Evropska komisija. Prijave potekajo prek spletnega mesta Europass
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition).
Natečaj bo potekal od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014, do 24. ure.
1. Splošni pogoji sodelovanja
1.1. Na natečaju lahko sodelujejo državljani, starejši od 18 let, ki prebivajo v kateri od naslednjih držav:
Avstrija, Belgija (flamska in frankofonska skupnost), Bolgarija, Češka republika, Danska, Estonija,
Finska, Francija, Hrvaška, Islandija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo.
1.2. Da bi kandidati lahko sodelovali na tem natečaju, se morajo registrirati na spletnem mestu
Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/sl/video-competition), biti morajo starejši od
osemnajst let in se strinjati s temi pogoji sodelovanja, vključno s spodaj navedenim licenčnim
sporazumom.
1.3. Udeleženci izjavljajo, da so vse informacije, ki so jih navedli, resnične in ustrezajo dejanskemu
stanju, ter dovoljujejo, da se obdelujejo skladno s politiko varovanja zasebnosti (glej 7. člen).
1.4. Za posamezen e-poštni naslov je mogoča samo ena registracija. Po opravljeni registraciji bo
uporabnik/-ica na e-poštni naslov, ki ga je navedel/-la v obrazcu za registracijo, prejel/-a sporočilo
o potrditvi registracije. Po opravljeni registraciji v spletno mesto bo lahko uporabnik/-ica
sodeloval/-a na natečaju tako, da bo sprejel/-a te pogoje ter naložil/-a enega ali več videov.
1.5. Udeleženec/-ka podeljuje organizatorjem natečaja brezplačno, časovno neomejeno, nepreklicno,
neizključno in prenosljivo dovoljenje za uporabo, reprodukcijo, dopolnjevanje, prirejanje in
spreminjanje (vključno z prevodom in sinhronizacijo, vendar ne omejeno le na to), objavo,
distribucijo, javno predvajanje in posredovanje, prenašanje in ogled naloženega videa (v celoti ali
delno) na spletnih mestih nacionalnih centrov Europass in/ali po drugih medijskih kanalih.
1.6. Videi so lahko narejeni v katerem koli evropskem jeziku. Udeleženci naj vendarle upoštevajo, da
imajo na ravni mednarodnega glasovanja morda več možnosti za uspeh videi, narejeni v jezikih, ki
jih razume več ljudi.
2. Izbira videov
2.1. Vse videe bo pregledala izbirna komisija, ki bo ocenila njihovo skladnost s priporočili, navedenimi v
tem dokumentu, in se odločila, ali jih bo objavila na spletu ali ne. Izbirna komisija bo predlagane
videe pregledala in odobrila v razumnem roku.
2.2. Uporabnik/-ca bo o vsakem koraku obravnave videa (odobritev, zavrnitev, zahteva za spremembe,
če video velja za primernega, vendar izkazuje oblikovne ali vsebinske pomanjkljivosti) obveščen/-a

po elektronski pošti ali prek drugega sredstva za vzpostavitev stika, navedenega ob registraciji v
spletno mesto. Vsi odobreni videi bodo vidni in dostopni na spletnem mestu.
2.3. Če bodo iz posamezne države predloženi več kot trije videi, bodo v glasovalno fazo natečaja
napredovali sami tisti, ki jih bodo izbrali koordinatorji nacionalnih centrov Europass.
3. Upravljanje pravic izkoriščanja
3.1. Vsi videi bodo obdelani skladno s pogoji spodaj navedenega licenčnega sporazuma.
3.2. Katere koli in vse pravice izkoriščanja izbranih videov se štejejo, da so časovno neomejeno
prenesene na NCE in/ali njihove pooblaščence. Te pravice vključujejo, vendar niso omejene na
pravico reprodukcije, javnega prikazovanja, uporabe z namenom izdelave drugih del, javnega
prenašanja, dajanja videov na voljo javnosti, distribucije, prevoda, najema in izposoje v vsakršni
obliki in s katerimi koli sredstvi, ki so na voljo danes ali bodo na voljo v prihodnosti, ter pravico do
odstopa navedenih pravic tretjim osebam.
3.3. Zato bodo NCE in/ali njihovi pooblaščenci neposredno ali prek tretjih pridobiteljev licence, brez
omejitev glede števila primerov uporabe posameznega videa, upravičeni med drugim na primer
do naslednjega:
3.3.1. začasne ali trajne reprodukcije videa v poljubni obliki, vključno z digitalno obliko, ter s
katerimi koli sredstvi ali postopki, ki so na voljo danes ali bodo na voljo v prihodnosti;
3.3.2. dajanja videa na voljo javnosti z elektronskimi sredstvi, kot je internet (brez omejitev na
enem ali več spletnih mestih), bodisi prek pretočnega prenosa (»streaming«) ali v obliki
prenosa k sebi (»download«), in/ali s katerimi koli drugimi tehničnimi sredstvi, ki omogočajo
uporabo videa;
3.3.3. posredovanja videa javnosti v poljubni obliki ali s katerimi koli sredstvi za prenos na daljavo,
ki se uporabljajo danes ali se bodo uporabljali v prihodnosti (npr. telefonska omrežja vseh
vrst, prizemna, kabelska ali satelitska televizija, ponovno prenašanje prek satelita, ponovno
prenašanje prek kabla, brezplačna televizija, plačljiva televizija, plačilo po gledanju (»pay per
view«), video na zahtevo, video na zahtevo s časovnim zamikom, digitalna televizija, DVD-H,
IPTV);
3.3.4. distribucije videa v kateri koli analogni ali digitalni obliki, ki je na voljo danes ali bo na voljo v
prihodnosti (npr. CD, CD-ROM, CDI, VHS, DVD), s katerimi koli sredstvi in po kateri koli
komercialni poti (npr. velika ali majhna distribucija, trafike, elektronsko poslovanje);
3.3.5. distribucije videa, vključno z distribucijo skupaj z drugimi avdiovizualnimi gradivi in/ali
tiskovinami;
3.3.6. prikazovanja videa v kinodvoranah;
3.3.7. prevoda zvočnega zapisa videa v kateri koli jezik in vnosa podnapisov v katerem koli jeziku;
3.3.8. dajanja videa v najem ali izposojo v poljubni obliki in s katerimi koli sredstvi;
3.3.9. uporabe videa za promocijo in oglaševanje dejavnosti naročnika s katerimi koli sredstvi,
dovoljenimi po tem sporazumu;
3.3.10. uporabe videa s strani tretjih oseb in njegove distribucije tretjim osebam, tudi tako, da se
video »vdela« (»embed«) v spletno stran, kar takim tretjim osebam omogoča, da video
reproducirajo na svojih spletnih straneh, ne da bi za to potrebovale kakršno koli predhodno
dovoljenje in ne da bi vam za to morale plačati nadomestilo iz naslova lastninskih pravic,
razen moralnih pravic;
3.3.11. uporabe posameznih delov ali izsekov videa ter ponovne sestave videa v celoti ali deloma,

če bi to veljajo za potrebno, da bi zagotovili njegovo boljšo uporabo;
3.3.12. vstavitve razpoznavne oznake (številke, imena ali drugega elementa) v video.

4. Omejitev odgovornosti
4.1. NCE ne prevzemajo nobene odgovornosti glede kakršne koli tehnične okvare strojne ali
programske opreme; glede prekinitve internetne povezave, neuspešne, nepravilne, netočne,
nepopolne, nečitljive, poškodovane, izgubljene, zapoznele, nepravilno naslovljene ali prestrežene
registracije uporabnikov ali katere koli druge registracije uporabnikov, ki jo zaradi katerega koli
razloga NCE niso prejeli; glede katerih koli drugih elektronskih komunikacij, pri katerih je prišlo do
zamude, ali glede katerih koli tehničnih težav v zvezi z registracijo uporabnikov in naložitvijo
videov v okviru te pobude. Prav tako NCE ne dajejo uporabnikom nobenega jamstva za pravilno
delovanje spletnega mesta in programov, ki so del njega.
5. Izločitev
5.1. Videi, ki jih NCE po lastni in neizpodbitni presoji štejejo kot neprimerne za objavo, se lahko izločijo
ali odstranijo s spletnega mesta. NCE imajo prav tako pravico, da uporabnikom, ki so bili spoznani
za odgovorne za kakršno koli nezakonito dejanje, prepovejo dostop do spletnega mesta. NCE si na
primer pridržujejo pravico, da izločijo dela, ki vsebujejo gradivo, ki krši pravice tretjih oseb
(pravice industrijske/intelektualne lastnine); ki bi lahko veljalo za diskriminatorno na podlagi rase
in/ali vere in/ali narodnosti; ki je nasilne, pornografske ali seksualne narave; ki je obrekovalno; ki
spodbuja sovraštvo; ki vsebuje omembe alkohola, drog ali nezakonitih snovi; ki je v nasprotju z
zakonom ali ki vsebuje omembe grdega ravnanja z živalmi.
5.2. Prav tako ne bodo upoštevani videi, ki se ne držijo teme ter ki ne izpolnjujejo zahtev glede oblike
in vsebine, ki so podrobno opisane v Navodilih za udeležence in v teh pogojih sodelovanja.
Uporabniki, ki uporabljajo goljufive načine ali postopke, ki škodujejo normalnemu poteku
natečaja, ter uporabniki, ki med drugim na primer ovirajo postopek registracije drugih
uporabnikov, vplivajo na pravilno delovanje spletnega mesta ali kako drugače kršijo te pogoje, so
lahko prav tako izključeni iz sodelovanja na natečaju. NCE si pridržujejo pravico, da na način, ki se
jim zdi primeren in je skladen z vsakokrat veljavno zakonodajo, omejijo vsako dejanje, namenjeno
temu, da se zaobide veljavni sistem. Vsaka goljufija ali poskus goljufije se ustrezno prijavi skladno
z veljavnimi zakonskimi postopki.
6. Jamstva in odškodovanje
6.1. S sodelovanjem na natečaju udeleženci zagotavljajo in jamčijo, da:
6.1.1. videi, ki so jih naložili, ne vsebujejo gradiva, ki krši finančne ali osebne pravice, zahtevke in
terjatve tretjih oseb;
6.1.2. so od vseh oseb, ki se pojavljajo in/ali so prisotne na videu, pridobili vsa potrebna
dovoljenja in soglasja skladno s temi pogoji, vključno v zvezi z veljavnimi zakoni o avtorskih
pravicah, ter da bodo na zahtevo NCE v petih dneh predložili ustrezno dokazno
dokumentacijo;
6.1.3. videi ne vsebujejo slikovnega ali zvočnega gradiva, ki po vsakokrat veljavnih zakonih
predstavlja oglaševalsko gradivo ali ki je v vsakem primeru nezakonito po veljavnih zakonih
ali predpisih;

6.1.4. so za videe, ki prikazujejo mladoletne ali invalidne osebe, pridobili pisno dovoljenje staršev
in oseb, ki izvršujejo roditeljsko pravico;
6.1.5. je mogoče videe prosto in zakonito izkoriščati skladno z določbami teh pogojev, da je
udeleženec/-ka avtor zadevnega dela in zato edini imetnik pravic izkoriščanja ali da je
pridobil/-a dovoljenje vseh oseb s takimi pravicami ter ustrezno izpolnil/-a vse zahteve in/ali
katere koli pravice, tudi finančne narave, ki zadevajo navedene imetnike pravic, ali
upošteval/-a soglasje za avdio/vizualno prenašanje slik, imena in glasu skladno z veljavno
zakonodajo, z izjemo arhivskega gradiva;
6.1.6. se v celoti zavedajo, da je v zvezi s posameznim delom odgovoren/-a uporabnik/-a, ki je
naložil/-a video, kar vključuje tudi kazensko odgovornost.
6.2. Uporabniki se strinjajo, da bodo NCE in njihove tretje pooblaščence odvezali odgovornosti in jih
odškodovali v primeru zahtevkov ali pravnih postopkov (vključno z upravičenimi sodnimi stroški),
ki so povezani ali izhajajo iz uporabe videov, ki so jih naložili v okviru sodelovanja na natečaju, ali
ki so povezani ali izhajajo iz pravic, dodeljenih skladno s temi pogoji, ter kršitvijo zagotovil in
jamstev, opisanih v 4. členu licenčnega sporazuma.
6.3. Uporabniki izjavljajo, da se v celoti zavedajo, da sodelovanje na natečaju ne prinaša nobene
neodtujljive pravice ali kakršnega koli povračila.
7. Zasebnost
7.1. Osebni podatki, ki jih predložijo udeleženci, so namenjeni izključno za organizacijo in nadaljnje
delo v zvezi z natečajem ter ne bodo razkriti tretjim osebam. Osebni podatki bodo po zaključku
natečaja uničeni. Podatke obdelujejo nacionalni centri Europass.
8. Nagrade
8.1. Prva nagrada je bon za potovanje v največji vrednosti 2500 evrov.
Izbirna komisija se lahko odloči še za druge nagrade. Vrednost teh nagrad ne sme presegati
vrednosti prve nagrade. Druga nagrada je nakupovalni bon v vrednosti 1000 evrov. Tretja nagrada
je nakupovalni bon v vrednosti 500 evrov. Nagrada za četrto do deseto mesto je nakupovalni bon
v vrednosti 100 evrov.
9. Strinjanje
9.1. Udeleženci natečaja izjavljajo, da se v celoti strinjajo s temi pogoji ter z vsemi določbami
licenčnega sporazuma, na katerega se sklicuje ta dokument (spodaj).

Europass natečaj za viralni video 2014
Licenčni sporazum za morebitno izkoriščanje avdiovizualnih vsebin
Licenčni sporazum za morebitno izkoriščanje avdiovizualnih vsebin, predloženih v okviru natečaja za viralni
video o Europassu.
V nadaljevanju opisani pogoji določajo in urejajo uporabo in morebitno izkoriščanje avdiovizualnih vsebin,
ki jih boste naložili in dali na razpolago na internetu. S sprejemanjem tega licenčnega sporazuma prisegate,
da ste starejši od 18 let. Ta licenčni sporazum se sklene med vami in nacionalnimi centri Europass (v
nadaljevanju: »NCE«), ki sodelujejo na natečaju:
Avstrija, Belgija (flamska in frankofonska skupnost), Bolgarija, Češka republika, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Hrvaška, Islandija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo.
1. Namen
1.1. Na podlagi tega licenčnega sporazuma dodeljujete:
1.1.1. NCE, na neizključni podlagi, prenosljivo svetovno brezplačno licenco (z možnostjo pridobitve
licence) za uporabo, reprodukcijo, posredovanje, urejanje in/ali prenašanje za namen izdelave in
razvoja izpeljanih del, pretvorbo in predelavo na spletnih mestih NCE (bodisi neposredno ali z
uporabo povezav do drugih spletnih mest) katerih koli avdiovizualnih vsebin (»videa/videov«), ki
jih boste na kakšen koli način predložili ali dali na razpolago NCE; in
1.1.2. vsakemu spletnemu mestu NCE, na neizključni podlagi, brezplačno licenco za dostop do
videa/videov iz katere koli države na svetu, prek navedenih spletnih mest in/ali kanalov družbenih
medijev.
1.2. Na podlagi izbire, ki jo opravijo NCE ali njihovi pooblaščenci, in uveljavljanja pravic izbire v zvezi z
videom/videi skladno z 2. členom spodaj, NCE in njihovim pooblaščencem na izključni podlagi
dodeljujete časovno neomejeno in svetovno licenco za polno ali delno uporabo in izkoriščanje
katerih koli pravic v zvezi z videom/videi, brez omejitev glede časa, števila primerov uporabe, načina in
prostora ter s katerimi koli danes poznanimi ali v prihodnosti razvitimi in/ali iznajdenim sredstvi in
postopki, vključno z, vendar ne omejeno na pravice reprodukcije, izvajanja in posredovanja javnosti,
pravice do uporabe za izpeljana dela, pravice vdelave, predelave, distribucije, prevoda in/ali
sinhronizacije, posojanja in/ali dajanja v najem. NCE in njihovi pridobitelji licence (kot je navedeno
spodaj) so med drugim na primer upravičeni, da:
1.2.1. video/videe v celoti ali delno pretvorijo, reproducirajo s katerimi koli sredstvi in postopki,
posredujejo, uredijo in/ali prenašajo, pri čemer lahko uporabijo kateri koli način ali sistem
prenosa, ki je poznan danes (npr. televizija, radio, telefon, mobilno omrežje, internet in
komunikacijska omrežja, zasebne in/ali javne kinodvorane) ali bo razvit in/ali iznajden v
prihodnosti, katere koli zemeljske ali vesoljske oddajne in sprejemne sisteme, ki so poznani danes

(npr. digitalni dekoder, vključno z DAB, DVB-H in DVB-X, telekomunikacijski sateliti ali neposredno
oddajanje prek DTH, terminalne enote, satelitski dekoder, optična vlakna, telefonski kabel,
brezžično omrežje, UMTS in GPRS, žica) ali bodo razviti v prihodnosti, v poljubni obliki (kodirano
in/ali nekodirano, brezplačno/proti plačilu, analogno in/ali digitalno, interaktivno in/ali
večpredstavno, vse vrste on-line povezav in WAP, z vključitvijo v sveženj digitalnih
kanalov/platform in kanalov tretjih oseb za prenos podatkov s pogojnim dostopom ali brez njega);
1.2.2. slike ali kateri koli drugi del videov distribuirajo, objavijo, vdelajo in/ali reproducirajo na brošurah,
revijah, albumih, zbirkah, produktih ipd., tudi v okviru komercialnih pobud (promocije,
pospeševanje prodaje ipd.), da take slike in dele videov brez omejitev uporabijo v produkciji ter
zvočnih, vizualnih in/ali avdiovizualnih izdelkih (vključno s posnetki na video traku, video posnetki
in drugimi na trgu dostopnimi izdelki, magnetnimi ali optičnimi podatkovnimi nosilci ali
platformami off-line in on-line, za kar so lahko potrebni računalniška obdelava podatkov in/ali
razvoj in/ali razširjanje, tako imenovane elektronske pravice);
1.2.3.video/videe transkribirajo ter predstavijo in predvajajo v javnosti, z njimi trgujejo, jih posodijo
in/ali dajo v najem, prevedejo in/ali sinhronizirajo, vanje vstavijo cene, objave natečajev, igre (tudi
interaktivne, za javnost ter na podlagi usklajevanja in/ali sodelovanja s trgovskim partnerjem),
programe, šove, podnapise in blagovne znamke (številke in imena);
1.2.4. brez plačila dodatnih stroškov ali nadomestila video/videe preoblikujejo, shranijo v arhivih,
odrežejo, spremenijo in/ali ga/jih dopolnijo s podatki, vstavijo ali zamenjajo govorjeni komentar
in/ali zvočno sled, pri čemer uporabijo odlomke, registrirajo ali vložijo pravni naslov (tudi kot
blagovno znamko), tudi s simboli ali imeni, prenesejo in uporabljajo dele, odlomke, sekvence in/ali
slike, med drugim za oglaševanje, pospeševanje prodaje in katere koli druge zdaj poznane ali
naknadno razvite namene in/ali komercialno in poslovno uporabo, brez vsakršnih omejitev;
1.2.5. video/videe obdelajo tako, da vanje vstavijo spote, reklamne oglase, reklamne melodije,
promocijske filme, dnevniške zapiske, napovedi, sporočila, napise in logotipe – oglaševalske
narave ali ne – na celotnem zaslonu ali delu zaslona (t. i. razdeljeni zaslon), ali prek grafičnih
vložkov v zvezi z virtualnim in/ali interaktivnim oglaševanjem, TV promocijo, katerimi koli drugimi
storitvami v zvezi z oglaševanjem, pospeševanjem prodaje, sponzoriranjem in direktno prodajo
in/ali prek tretjih oseb ter na podlagi interaktivnosti.
2. Izbira videa/videov
2.1. Kadar bodo NCE ali njihovi pooblaščenci na spletnem mestu označili enega ali več videov, bodo
uporabnika/-co po elektronski pošti obvestili o pogojih uveljavljanja pravice izbire, predvidene v
1.2 členu tega licenčnega sporazuma, pri čemer bodo zadevni video/zadevne videe ustrezno označili z
navedbo njegovega/njihovega naslova, trajanja ipd. Po navedenem obvestilu bodo lahko NCE in/ali
njihovi pridobitelji licence/pooblaščenci uveljavljali pravice izkoriščanja v zvezi z zadevnim/-i
videom/videi skladno s tem licenčnim sporazumom.
3. Izbira zmagovalnega videa/zmagovalnih videov
3.1. Zmagovalni video/videi bodo izbrani z glasovanjem javnosti in izbirne komisije, ki jo bodo sestavljali
koordinatorji nacionalnih centrov Europass. Glasovanje bo potekalo od 2. 12. 2014 do 8. 12. 2014

polnoči. Vsak glas koordinatorja NCE bo štel kot 20 glasov javnosti. Ocenjevanje bo temeljijo na
naslednjih merilih:
3.1.1. izvirnost;
3.1.2.učinkovitost trženja Europassa pri ciljni publiki, vizualni učinek;
3.1.3. predstavitev in kreativnost.
3.2. Če zmagovalci ne bodo izbrani v prvem krogu glasovanja, se bo opravil drugi krog. Odločitev izbirne
komisije je dokončna. Pisni ugovori in pritožbe v zvezi s tem niso mogoči. To je namreč tekmovanje
spretnosti in ne igra na srečo.
4. Zagotovila in jamstva o videu/videih
4.1. Zagotavljate in jamčite:
4.1.1. da ste zakonit imetnik katerih koli in vseh izključnih pravic in moralnih pravic v zvezi z
videom/videi – vključno z, vendar ne omejeno na katere koli in vse pravice intelektualne lastnine
in druge vrste pravic, povezane z izkoriščanjem videa/videov ter dajanjem licence zanj/-e
nacionalnim centrom Europass in njihovim pridobiteljem licence skladno s tem licenčnim
sporazumom – ter da lahko nacionalni centri Europass prosto in neizpodbitno uveljavljajo svoje
pravice, da ni omejitev in dolžnosti ter da niste storili ali ne izvajate nobenega dejanja, ki bi lahko
nacionalnim centrom Europass preprečil ali omejil prosto uveljavljanje in/ali uporabo takih pravic
skladno s tem licenčnim sporazumom;
4.1.2. da ste pridobili katera koli in vsa soglasja morebitnih lastnikov pravic, vključno z avtorskimi in
sorodnimi pravicami, ter vse licence, dovoljenja in odobritve, ki so potrebna v zvezi z
videom/videi, vključno z, vendar ne omejeno na obveznosti in odobritve, ki jih zahtevajo veljavni
zakoni in predpisi o varstvu zasebnosti, ter potrebna dovoljenja in izjave o odgovornosti staršev,
če video/videi vključujejo podobe posameznikov, mlajših mlajše od 18 let;
4.1.3. da video/videi: (i) ne krši/-jo osebnostnih ali drugih pravic tretjih oseb ali zakonov in pravil; (ii)
ni/niso žaljiv/-i do katerih koli fizičnih ali pravnih oseb/; (iii) ne vsebuje/-jo opolzkih, žaljivih,
nezakonitih, rasističnih, seksualno eksplicitnih, pornografskih, nadlegovalnih, grozilnih,
zlonamernih, bogokletnih in/ali nasilnih vsebin in sporočil; (iv) ne vsebuje/-jo vsebin in sporočil,
pri katerih bi bil potreben starševski nadzor; ter (v) ne vsebuje/-jo slikovnih in/ali zvočnih
elementov, s katerimi se prikrito ali neposredno in posredno oglašujejo izdelki in storitve, ki sicer
kršijo veljavne zakone in predpise;
4.1.4. da nimate nikakršnih zahtevkov do NCE in/ali tretjih oseb v zvezi z dodelitvijo licence skladno s
tem licenčnim sporazumom ali zaradi katerega koli drugega razloga.
4.2. Strinjate se, da boste čim prej predložili vse dokumente v zvezi z izpolnjevanjem navedenih zagotovil in
jamstev.
5. Identifikacija in odgovornost
5.1. Zavezujete se, da boste NCE – ter njihove pooblaščence in/ali pridobitelje licence – odškodovali in
odvezali odgovornosti v zvezi s katerimi koli zahtevki, odškodninskimi zahtevki in/ali pravnimi spori
(vključno s sodnimi stroški), ki jim lahko grozijo, se lahko vložijo ali sprožijo zaradi kršitev zagotovil in

jamstev iz 4. člena zgoraj, ali zaradi uveljavljanja in/ali v zvezi z uveljavljanjem pravic, dodeljenih
skladno s tem licenčnim sporazumom.
6. Informacije, ki so na voljo na spletnem mestu
6.1. Izrecno se strinjate in potrjujete, da se na spletnem mestu razkrijejo osebni podatki in podatki vašega
profila. Spodaj navedene informacije bodo na voljo vsem uporabnikom:
6.1. 1.vaše uporabniško ime, kot je navedeno v obrazcu za registracijo na spletnem mestu;
6.1.2. vaš datum registracije;
6.1.3. vaš/-i najnovejši video/videi, ki so jih izbrali NCE (vključno z naslovom in datumom);
6.1.4. država vašega stalnega prebivališča.
7. Veljavno pravo in sodna pristojnost
7.1. Ta licenčni sporazum ureja zakonodaja Združenega kraljestva, za vse spore v zvezi z razlago in uporabo
tega licenčnega sporazuma, pa so izključno pristojna sodišča v Združenem kraljestvu.
7.2. Nobena določba tega licenčnega sporazuma se ne sme razlagati tako, kot da omejuje ali izključuje
uporabo predpisanih pravil za zaščito interesov potrošnikov in, v vsakem primeru, uporabo predpisanih
pravil, ki veljajo v vaši državi. Izrecno se strinjate, da NCE za namene tega licenčnega sporazuma
vzpostavijo stik z vami po elektronski pošti, faksu in/ali telefonu.
7.3. Vsi spori se rešujejo skladno z zakonodajo države stalnega prebivališča udeleženca/-ke.

