
Pogoji uporabe storitev 
Zadnja posodobitev: 15. maj 2019  

Ti pogoji uporabe storitev ("pogoji") veljajo za uporabo in vaš dostop do platforme družbe 
SocialChorus, njenih spletnih mest, mobilnih aplikacij in drugih spletnih storitev (pod 
skupnim imenom "storitve"), ki jih omogoča vaš delodajalec (naša "stranka"). Storitve 
zagotavlja družba SocialChorus, Inc. ("SocialChorus", "mi" ali "naše") v imenu stranke in v 
skladu s pisnim dogovorom ("pogodbo").  Družba SocialChorus bo imela pravico (šteje se, 
da to pravico sprejema) do uveljavitve teh pogojev do vas. Z dostopom do naših storitev 
ali njihovo uporabo potrjujete, da sprejemate te pogoje. Če teh pogojev ne sprejmete, 
naših storitev ne smete uporabljati.   

V našem pravilniku o varovanju zasebnosti si oglejte podrobnosti o tem, kako zbiramo 
podatke o vas v povezavi z vašo uporabo naših storitev in kako te podatke uporabljamo in 
jih razkrivamo. V primeru morebitnih vprašanj glede storitev ali teh pogojev, nam pišite na 
naslov privacy@socialchorus.com.  

1. Upravičenost 

Stranka vas bo povabila, da se pridružite storitvi in ustvarite uporabniški profil. Za uporabo 
storitev morate biti zaposleni pri stranki ali kako drugače povezani z njo. Izjavljate in 
zagotavljate, da (i) v preteklosti niste bili suspendirani ali odstranjeni iz storitev oziroma 
niste sodelovali pri dejavnostih, zaradi katerih bi bili suspendirani ali odstranjeni iz 
storitev, (ii) nimate več računov, (iii) ste v celoti sposobni in pristojni za sprejemanje teh 
pogojev, in (iv) ste trenutno zaposleni pri stranki ali kako drugače povezani z njo.  

2. Računi 

Sami ste v celoti odgovorni za zagotavljanje varnosti svojega računa in podatkov za prijavo 
v račun. Če ugotovite ali sumite, da je nekdo nepooblaščeno dostopal do vašega računa, 
morate o tem takoj obvestiti nas ali stranko. Ne smete dovoliti tretjim osebam, da prek 
vašega računa dostopajo do storitev.  

3. Sprejemljiva raba 

Sami ste v celoti odgovorni za svoje vedenje med dostopanjem do naših storitev ali njihovo 
uporabo. Ravnali boste skladno s pravili vedenja stranke in vsemi veljavnimi zakoni in 
predpisi v povezavi z uporabo storitev. V povezavi z morebitno uporabo storitev ne smete:  

• kršiti nobene veljavne zakonodaje, pogodbe, pravice intelektualne lastnine ali 
drugih pravic tretjih oseb oziroma nikogar oškodovati; 

• sodelovati pri nadlegovanju, grožnjah, ustrahovanju, pošiljanju neželene pošte ali 
zalezovanju; 
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• uporabiti ali poskušati uporabiti računa drugega uporabnika brez dovoljenja tega 
uporabnika; 

• prodati, oddati ali najeti nobenega dela storitev; 
• izvoziti nobenih podatkov, ki jih prejmete prek storitev, ali razkriti podatkov o 

uporabnikih zunaj okvira storitev;  
• uporabljati storitev za konkurenčno zbiranje podatkov, primerjalne teste ali 

ustvarjanje konkurenčnih storitev, na primer z uporabo podatkov, ki jih prejmete 
prek naših storitev, za ustvarjanje ločene baze podatkov;  

• uporabljati naših storitev na kakršen koli način, ki bi posegal v ustrezno delovanje 
storitev, ga motil, negativno vplival nanj ali ga preprečeval oziroma bi lahko 
škodoval, onesposobil, preobremenil ali oviral delovanje storitev na kakršen koli 
način;  

• izvajati obratnega inženiringa na nobenem delu storitev ali narediti česar koli, kar bi 
lahko razkrilo izvorno kodo oziroma obšlo ukrepe za preprečevanje ali omejevanje 
dostopa do katerega koli dela storitev;  

• skušati obiti morebitne naše omejitve ali skušati dostopati do funkcij ali območja 
storitev, do katerih nimate dostopa;  

• razviti ali uporabiti nobene aplikacije, ki bi posegala v naše storitve brez našega 
predhodnega pisnega soglasja; 

• uporabljati podatkovnega rudarjenja, robotov ali podobnega zbiranja podatkov ali 
metod pridobivanja podatkov, ki niso v skladu z morebitnimi navodili v naši datoteki 
robots.txt, ki ureja avtomatiziran dostop do delov naših spletnih mest;  

• obiti ali ignorirati navodil iz naše datoteke robots.txt, ki ureja avtomatiziran dostop 
do delov naših storitev;  

• pošiljati, razpečevati ali objavljati neželenih vsebin, neželenih ali masovnih 
komercialnih elektronskih sporočil, verižnih pisem ali piramidnih shem; ali  

• uporabljati naših storitev v nepredvidene namene ali na kakršen koli drug nezakonit, 
goljufiv ali nepooblaščen način ter sodelovati pri morebitnih dejavnostih, ki bi kršile 
te pogoje, ali spodbujati in promovirati takšne dejavnosti.  

4. Uporabniške vsebine 

Naše storitve omogočajo vam in drugim uporabnikom, da ustvarjajo, objavljajo, shranjujejo 
in delijo vsebine, vključno s sporočili, besedilom, fotografijami, videoposnetki, programsko 
opremo, zvočnim ali drugim gradivom (pod skupnim imenom "uporabniške vsebine"). 
Razen za licenco, ki je za odnos med vami in stranko podeljena v nadaljevanju, obdržite vse 
pravice do svojih uporabniških vsebin. Družbi SocialChorus podelite neizključno licenco za 
določen čas za dostop do in uporabo, obdelavo, kopiranje, razpečevanje, izvajanje, izvoz in 
prikazovanje uporabniških vsebin samo do razumne mere (a) za zagotavljanje, ohranjanje in 
posodabljanje storitev; (b) preprečevanje ali obravnavanje težav z izvajanjem storitev, 
težav z varnostjo, podporo ali tehničnih težav; (c) kot to zahteva zakonodaja; in (d) kot to 
izrecno pisno dovoljuje stranka. Ko objavite ali kako drugače delite uporabniške vsebine, 
se zavedate, da so vaše uporabniške vsebine in z njimi povezani podatki (na primer 
uporabniško ime ali profilna fotografija) lahko vidni drugim uporabnikom. Te storitve so 



namenjene interni uporabi s strani stranke, vendar pa družba SocialChorus ne odgovarja za 
dejanja drugih uporabnikov, ki javno delijo uporabniške vsebine.  

Čeprav nismo dolžni pregledovati ali nadzirati uporabniških vsebin, lahko kadar koli in iz 
kakršnega koli razloga uporabniške vsebine izbrišemo ali odstranimo.  

5. Omejitve uporabniških vsebin 

Ne smete ustvarjati, objavljati, shranjevati ali deliti uporabniških vsebin, ki:  

• kršijo pravila vedenja vašega delodajalca; 
• so nezakonite, obrekljive, žaljive, opolzke, pornografske, nespodobne, pomenljive, 

nadležne, grozilne, posegajo v pravice do zasebnosti ali dostopnosti javnosti ali v 
zaupnost podatkov tretjih oseb, oziroma so nasilne, hujskaške, zavajajoče ali lažne;  

• bi predstavljale, spodbujale ali ponujale navodila za kazniva dejanja, kršile pravice 
drugih oseb ali kako drugače ustvarile odgovornost oziroma kršile morebitno 
lokalno, zvezno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo;  

• lahko kršijo morebitne pravice v povezavi s patenti, blagovnimi znamkami, 
poslovnimi skrivnostmi, avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine ali 
stvarne pravice drugih oseb;  

• vsebujejo ali prikazujejo izjave, opombe ali trditve, ki ne izražajo vaših lastnih 
pogledov ali izkušenj; 

• poosebljajo ali napačno predstavljajo vaše povezave s katero koli osebo ali 
subjektom; 

• vsebujejo neželene promocije, politične kampanje, oglaševanje ali ponudbe; 
• vsebujejo zasebne ali osebne podatke o osebi brez soglasja te osebe; 
• vsebujejo viruse, okvarjene podatke ali druge zlonamerne, moteče ali škodljive 

datoteke ali vsebine; ali 
• so po naši lastni presoji problematične oziroma omejujejo ali ovirajo druge osebe pri 

uporabi ali koriščenju naših storitev oziroma izpostavljajo stranko, družbo 
SocialChorus ali druge osebe kakršnim koli nevarnostim ali odgovornostim.  

6. Omejena licenca 

Naše storitve, vključno z besedilom, grafikami, slikami, fotografijami, videoposnetki, 
ilustracijami, blagovnimi znamkami, trgovskimi imeni, storitvenimi znamkami, logotipi, 
slogani, uporabniškimi vsebinami in drugimi vsebinami v njih, so v lasti stranke ali pod 
njeno licenco in so zaščitene z zakoni ZDA in tujimi zakoni. Razen v primerih, ki so izrecno 
navedeni v teh pogojih, si družba SocialChorus in naši izdajatelji licenc pridržujejo vse 
pravice do naših storitev. V skladu s temi pogoji, vključno z vašim sprejemanjem zgornjih 
razdelkov 3-5, vam je podeljena omejena, neizključna, neprenosljiva, preklicljiva licenca 
brez pravice do podlicenciranja za namestitev naše mobilne aplikacije in uporabo naših 
storitev v povezavi z vašo zaposlitvijo ali prek povezave s stranko. Vsaka uporaba naših 
storitev, ki ni izrecno dovoljena v tem dokumentu, je brez našega predhodnega pisnega 
soglasja strogo prepovedana in bo samodejno razveljavila podeljeno licenco.  



7. Blagovne znamke 

Vse blagovne znamke, registrirane blagovne znamke, imena izdelkov in imena ali logotipi 
podjetij, ki so omenjeni v storitvah, so last njihovih lastnikov.  

8. Vsebine tretjih oseb 

Naše storitve lahko vsebujejo vsebine tretjih oseb, vključno s povezavami do spletnih 
strani, zaposlitvenih oglasov in drugih vsebin tretjih oseb (pod skupnim imenom "vsebine 
tretjih oseb"). Sami odločate, ali želite dostop do vsebin ali aplikacij tretjih oseb, do katerih 
pridete prek povezav v storitvah. Do takšnih vsebin tretjih oseb, vključno z informacijami, 
gradivom, izdelki in storitvami, ki so na voljo prek spletnih mest tretjih oseb, dostopate na 
lastno odgovornost.  

9. Povratne informacije 

Pošljete nam lahko vprašanja, komentarje, predloge, ideje, izvirno ali ustvarjalno gradivo ali 
druge informacije o svojem delodajalcu ali storitvah (pod skupnim imenom "povratne 
informacije"). Podelite nam neizključno, trajno in nepreklicljivo licenco z možnostjo 
podlicenciranja za uporabo teh povratnih informacij v katere koli namene, vključno z 
možnostjo njihove vključitve v naše storitve ali za komercialno rabo brez vaše privolitve 
oziroma nadomestila.  

10. Izjave o razbremenitvi odgovornosti in prevzemanje tveganja 

Ne nadziramo, spodbujamo ali prevzemamo odgovornosti za morebitne uporabniške 
vsebine ali vsebine tretjih oseb, ki so na voljo v naših storitvah ali dostopne prek povezav v 
naših storitvah. Do največje mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, so naše storitve na 
voljo "kakršne so" in "kakršne so na voljo" brez kakršnih koli zagotovil, izraženih ali 
nakazanih, kar vključuje tudi, a ni omejeno na implicitna jamstva za tržljivost, primernost za 
uporabo v določene namene, naslove in nekršitve. Ne nudimo nobenih izjav ali jamstev 
glede točnosti, celovitosti, razpoložljivosti ali zanesljivosti storitev. V nekaterih zveznih 
državah omejitve, ki so opisane v tem poglavju, niso dovoljene, zato nekatere ali vse od 
omenjenih omejitev morda ne bodo veljale za vas.  

11. Omejitev odgovornosti 

Če menimo, da je prišlo do kršitve pogodbe, teh pogojev ali katerega koli od naših drugih 
pravilnikov, ki jo je mogoče na enostaven način odpraviti tako, da stranka odstrani 
določene uporabniške vsebine, ali z drugim ukrepom, bomo v večini primerov prosili 
stranko, da ukrepa, preden posredujemo sami. Če stranka ne ukrepa ustrezno ali če 
menimo, da obstaja upravičeno tveganje ali nevarnost za nas, storitve, druge uporabnike 
ali morebitne tretje osebe, lahko neposredno posežemo vmes in po lastni presoji ustrezno 
ukrepamo (kar vključuje tudi onemogočanje vašega računa). V NOBENEM PRIMERU NE 
BOSTE VI NE MI PREVZELI NOBENE ODGOVORNOSTI DO DRUGIH OSEB ZA MOREBITNO 



IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHODKOV ALI ZA MOREBITNO POSREDNO, POSEBNO, 
NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI KAZNOVALNO ODŠKODNINO NE GLEDE NA VZROK, NE NA 
POGODBENEM, ODŠKODNINSKEM ALI DRUGEM TEMELJU ODGOVORNOSTI, IN NE GLEDE 
NA TO, ALI JE BIL SUBJEKT OPOZORJEN NA MOŽNOST NASTANKA TOVRSTNE ŠKODE. ČE 
NISTE TUDI SAMI STRANKA (IN BREZ OMEJITVE NAŠIH PRAVIC IN PRAVNIH SREDSTEV V 
OKVIRU POGODBE), NE BOSTE IMELI FINANČNIH ODGOVORNOSTI DO NAS ZA KRŠITVE TEH 
UPORABNIŠKIH POGOJEV. NAŠA MAKSIMALNA SKUPNA ODGOVORNOST DO VAS ZA 
MOREBITNE KRŠITVE UPORABNIŠKIH POGOJEV ZNAŠA NAJVEČ PETDESET (50 USD) 
DOLARJEV. OMENJENE ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI NE VELJAJO DO MERE, KI JO 
PREPOVEDUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, IN NE OMEJUJEJO PRAVIC KATEREGA KOLI 
SUBJEKTA, DA POIŠČE IN PRIDOBI PRAVIČNO ODŠKODNINO.  

12. Pristojna zakonodaja in krajevna pristojnost sodišča 

Te pogoje in vaš dostop do naših storitev ureja, razlaga in uveljavlja zakonodaja Kalifornije 
brez sklica na pravila in načela glede kolizije zakonov (v Kaliforniji ali drugje), ki bi povzročil 
uveljavljanje zakonov druge jurisdikcije. Za morebitne spore med strankama bo pristojno 
državno ali zvezno sodišče v Kaliforniji in v ZDA s sedežem v okrožju San Francisco v 
Kaliforniji.  

13. Skladnost izvoza 

Za naše storitve lahko delno ali v celoti velja ameriški nadzor izvoza in zakonodaja o 
gospodarskih sankcijah ("režim nadzor izvoza"). Strinjate se, da boste spoštovali ves režim 
nadzora izvoza, ki je povezan z vašim dostopom do naših storitev in njihovo uporabo. 
Izjavljate in zagotavljate, da (i) niste v državi, za katero velja embargo vlade ZDA ali jo je 
vlada ZDA razglasila za državo, ki "podpira teroriste"; in (ii) da niste na nobenem seznamu 
vlade ZDA, na katerem so navedene prepovedane ali omejene stranke.  

14. Komercialni predmeti 

Če jih pridobi vladna agencija ZDA, ta agencija izjavlja, da (a) storitve predstavljajo 
"komercialno računalniško programsko opremo" ali "komercialno računalniško programsko 
dokumentacijo" za namene 48 C.F.R. §12.212 in 48 C.F.R. §227.7202, kot je ustrezno, in (b) 
so pravice te agencije omejene na tiste, ki so posebej podeljene s temi pogoji.  

15. Spremembe pogojev 

Te pogoje lahko občasno spremenimo. Če spremenimo pogoje, vas bomo o tem obvestili, 
in sicer prek e-pošte, obvestila prek naših storitev ali prek objave spremenjenih pogojev za 
naše storitve in posodobitve datuma "zadnje posodobitve", ki je naveden zgoraj. Če v 
svojem obvestilu ne navedemo drugače, stopijo spremenjeni pogoji v veljavo takoj, z 
nadaljnjim dostopom do naših storitev in njihovo uporabo po našem obvestilu pa 
potrjujete, da spremembe sprejemate. Če ne sprejmete spremenjenih pogojev, morate 
prenehati z dostopom do naših storitev in njihovo uporabo.  



16. Razno 

Če je katero koli določilo ali del določila v teh pogojih nezakonito, razveljavljeno ali ga ni 
mogoče uveljavljati, se šteje, da se to določilo ali njegov del loči od teh pogojev in ne vpliva 
na veljavnost in možnost uveljavljanja preostalih določil. Ti pogoji predstavljajo celoten 
dogovor med nami v povezavi z vašim dostopom do naših storitev in vašo možnostjo 
uporabe naših storitev. Ti pogoji bodo uveljavljeni po naši presoji in vsaka morebitna 
opustitev uveljavljanja katere koli pravice ali določila iz teh pogojev ne bo pomenila 
razveljavitve te pravice ali določila. Naslovi poglavij v teh pogojih imajo zgolj praktičen 
namen in nimajo zakonskega ali pogodbenega učinka. Kjer koli je v pogodbi navedeno 
"vključno z" ali "vključuje", se šteje, da to pomeni "vključuje brez omejitev". Če v tem 
dokumentu ni drugače navedeno, so ti pogoji namenjeni izključno strankam in ne 
podeljujejo pravic tretjih oseb drugim fizičnim ali pravnim osebam.  

17. Dodatni pogoji za uporabnike operacijskega sistema iOS 

Naslednji pogoji veljajo, če dostopate do naše mobilne aplikacije ("aplikacija") prek mobilne 
naprave znamke Apple Inc. ("Apple").  

(a) Potrditev. Pogoji so sklenjeni samo med nami in ne z družbo Apple, kar pa se tiče 
dogovora med družbo Apple in nami, samo odgovorni izključno za aplikacijo in vsebine v 
njej. 
(b) Obseg licence. Licenca, ki vam je podeljena za aplikacijo pod temi pogoji, je omejena na 
neprenosljivo licenco za uporabo aplikacije s katerim koli izdelkom znamke Apple, ki je v 
vaši lasti ali pod vašim nadzorom, in kot to določajo pravila uporabe družbe Apple, ki so 
navedena v pogojih uporabe storitev trgovine App Store, dostop do aplikacije, njena 
pridobitev in uporaba pa so mogoči tudi prek drugih računov, ki so povezani s kupcem prek 
storitve "Family Sharing" ali večjih količinskih nakupov. 

(c) Vzdrževanje. Družba Apple ni dolžna ponuditi kakršnih koli storitev vzdrževanja in 
podpore za aplikacijo. 

(d) Jamstvo. Z izjemo odgovornosti, izključene z 10. poglavjem pogojev, smo izključno 
odgovorni za morebitna jamstva, ki izrecno ali implicitno izhajajo iz zakonov. V primeru 
neskladnosti aplikacije s katerim koli veljavnim jamstvom, ki ni veljavno izključeno v 10. 
poglavju, lahko obvestite družbo Apple in družba Apple vam bo morda povrnila (morebitno) 
kupnino za aplikacijo; do največje mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, družba Apple 
ne bo imela nobenih drugih garancijskih obveznosti, kar se tiče aplikacije, in za vse 
morebitne druge zahtevke, izgube, odgovornosti, škode, stroške ali izdatke, ki so 
posledica neskladnosti z jamstvom, bomo odgovorni sami. 

(e) Odgovornost. Mi in ne družba Apple prevzemamo odgovornost za morebitne zahtevke z 
vaše strani ali strani tretjih oseb, ki so povezani z aplikacijo ali vašo lastnino in/ali uporabo 
aplikacije, kar med drugim vključuje tudi: (i) zahtevke glede odgovornosti za izdelke; (ii) 
morebitne zahtevke zaradi neskladnosti aplikacije z veljavnimi pravnimi ali regulativnimi 



zahtevami; in (iii) zahtevki, ki izhajajo iz zakonodaje o varstvu potrošnikov ali podobne 
zakonodaje. 

(f) Zahtevki glede intelektualne lastnine. V primeru trditve tretje osebe, da aplikacija ali 
vaše imetništvo in uporaba aplikacije krši pravice intelektualne lastnine tretje osebe, 
bomo odgovornost za preiskavo, obrambo, poravnavo in razveljavitev morebitnih 
zahtevkov zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine prevzeli mi in ne družba Apple. 

(g) Zunanji upravičenci. Družba Apple in njene hčerinske družbe so zunanji upravičenci teh 
pogojev in bodo imeli pravico (za katero se bo štelo, da jo sprejmejo) do uveljavljanja teh 
pogojev v odnosu z vami v vlogi zunanjega upravičenca.  

18. Dodatni pogoji za uporabnike izdelkov Google in Android 

Če do storitev dostopate ali jih uporabljate prek naprave, ki jo proizvaja in/ali prodaja 
družba Google, ali če ste aplikacijo pridobili od družbe Google, morate storitve uporabljati v 
skladu z morebitnimi dodatnimi določili in pogoji, ki so vključeni v pogojih za uporabo 
storitve trgovine Google Play, ki so občasno veljavni in katerih trenutno različico lahko 
najdete na povezavi https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html, ali 
morebitnimi drugimi pogoji in določili, ki jih občasno uveljavlja in objavlja družba Google.  

https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html
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