
Izjava o sprejemljivosti Addiko EBank 
 
Informacije 
Vsi objavljeni podatki na spletnem mestu Addiko Ebanke so informativne narave in jih je 
pred 
uporabo obvezno potrebno preveriti pri naših svetovalcih v poslovalnicah Addiko Bank d.d. 
(v nadaljevanju lastnik). Lastnik ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini 
in točnosti objavljenih podatkov, ki lahko nastanejo zaradi časovnih zamikov, napak pri 
vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Prav tako si lastnik pridružuje pravico do stalnega 
spreminjanja in dopolnjevanja vsebine spletnega mesta. 
 
Zaščitene znamke 
Vsebina in oblika spletne strani Addiko EBank, razen uporabnikovih podatkov, sta avtorsko 
zaščiteni in sta last Addiko banke. Vsako kopiranje in nadaljnja uporaba informacij, 
podatkov in slik, objavljenih na tem mestu so dovoljeni izključno s predhodno odobritvijo 
lastnika. Za pridobitev dovoljenja in druge informacije so na tem spletnem mestu strani 
objavljeni ustrezni kontaktni podatki. 
 
Omejitev odgovornosti 
Obiskovalci do spletnega mesta dostopate na lastno odgovornost. Lastnik ne odgovarja za 
nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi 
napačnega 
obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta. Lastnik prav tako ne odgovarja za 
nobeno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabnikovega ravnanja v nasprotju s 
Splošnimi pogoji za uporabo Addiko EBanke.  
 
Varovanje zasebnosti 
Z namenom zagotavljanja storitve e-bančništva in odpravljanja morebitnih težav s 
strežnikom, spletni strežnik beleži osnovne podatke o dostopih do spletnih vsebin, med 
drugim tudi naslov IP obiskovalca ter podatke, ki jih strežniku samodejno pošlje spletni 
brskalnik. Spletni strežnik uporabniku ob začetku seje dodeli začasni piškotek (angl. 
Session cookie), ki se ob izhodu iz spletnega brskalnika izbriše. Spletni strežnik lahko 
uporablja tudi trajni piškotek, ki vsebuje nastavitev jezika v katerem naj se prikaže 
spletna stran. Lastnik spletnega mesta se obvezuje, da bo zagotovil vse razumne ukrepe, 
da kakršni koli osebni podatki ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam in javnosti. Prav 
tako se obvezuje, da bo zagotovil vse razumne ukrepe za zagotavljanje anonimnosti 
obiskovalcev. 


