Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft

Družba A1, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: A1) je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti svojim Sopogodbenikom
omogoča tudi dostop do oz. namestitev in uporabo Izdelkov Microsoft.
Pogodbeno razmerje med A1 in Sopogodbenikom v zvezi z dostopom oz. namestitvijo in uporabo
Izdelkov Microsoft je urejeno:





s Pogoji A1 za izvajanje storitev,
s Posebnimi pogoji A1 za uporabo Izdelkov Microsoft in
Uporabniško pogodbo, vključno z njenimi prilogami ter
veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

Pogodbeno razmerje med Microsoftom in Sopogodbenikom v zvezi z dostopom oz. namestitvijo in
uporabo Izdelkov Microsoft je urejeno:


s Pogodbo Microsoft Cloud in dokumenti, na katere se Pogodba Microsoft Cloud sklicuje oz.
so njen sestavni del (kot npr. Pravilnik o sprejemljivi uporabi, Pogoji za spletne storitve,
Pogodbe o ravni storitev).

Vsebina Posebnih pogojev A1 za uporabo Izdelkov Microsoft je naslednja:

I

Opredelitve in povezane vsebine

I/1 Opredelitve, uporabljene v teh Posebnih pogojih za uporabo Izdelkov Microsoft, imajo pomen
kot sledi:

a) Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft: so ti Posebni pogoji za uporabo
Izdelkov Microsoft v smislu po Pogojih A1 za izvajanje storitev, pod katerimi A1 svojim
Sopogodbenikom omogoča dostop do oz. namestitev in uporabo Izdelkov Microsoft. A1 lahko
svojim Sopogodbenikom omogoča dostop do oz. namestitev in uporabo Izdelkov Microsoft
izključno pod temi Posebnimi pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft, ki veljajo v okviru oziroma
kot del oziroma skupaj s Pogoji A1 za izvajanje storitev.

b) Izdelki Microsoft: pomenijo pravice do Microsoftovih spletnih storitev, ki lahko vključujejo
tudi Microsoftovo programsko opremo , vse skladno z vsakokrat veljavnimi pogoji Microsofta.

c) Pomožna programska in strojna oprema: je programska in strojna oprema, ki
omogoča, da Naprava dostopa do ali uporablja storitve ali funkcionalnosti, ki jih zagotavljajo
Izdelki Microsoft.

d) Naprava: je računalnik, delovna postaja, terminal, dlančnik, pozivnik, telefon, osebni
digitalni pomočnik, pametni telefon, tablica ali druga elektronska naprava.

e) Programska oprema za redistribucijo: Programska oprema za redistribucijo so vzorčne
in redistributivne programske kode ali orodja in/ali programske kode in orodja razvojne
programske opreme (»SDK«).

f) Uporabniška pogodba: je Uporabniška pogodba za uporabo Izdelkov Microsoft, pri
obstoječih Sopogodbenikih imenovana Uporabniška pogodba za uporabo Izdelkov Microsoft
Office 365, pri čemer so obstoječi tisti Sopogodbeniki, ki so Uporabniško pogodbo sklenili do
dne začetka veljavnosti teh Posebnih pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft, in sicer skladno s
Posebnimi pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft Office 365 z dne 3.3.2014 Uporabniška
pogodba je pogodba med A1 in Sopogodbenikom, na podlagi katere A1 izvršuje naročilo

Sopogodbenika, po katerem naj A1 Sopogodbeniku omogoči dostop do, namestitev in uporabo
Izdelkov Microsoft, v vsebini in pod pogoji določenimi v Uporabniški pogodbi.

g) Uporabnik: je uporabnik A1 skladno z opredelitvijo kot je določena v Pogojih za izvajanje
storitev. Uporabnik je lahko Sopogodbenik in/ali druga oseba, ki jo Sopogodbenik, na način
kot ga določi A1, določi za dejanskega uporabnika Izdelkov Microsoft.

h) Sopogodbenik: je pravna ali fizična oseba skladno z opredelitvijo kot je določena v
Pogojih za izvajanje storitev.

i) Pogodba Microsoft Cloud: je pogodba med Sopogodbenikom in Microsoftom, na podlagi
katere Sopogodbenik pridobi Pravico do uporabe Izdelkov Microsoft, vse v obsegu in pod
pogoji, kot je to določeno v Pogodbi Microsoft Cloud, ki je objavljena na spletni strani A1.si,
vključno z dokumenti, na katere se Pogodba Microsoft Cloud sklicuje oziroma so njen sestavni
del (npr. Pravilnik o sprejemljivi uporabi (objavljen na spletni strani
https://www.microsoft.com/online/legal/v2/slsi/mos_acceptable_use_policy.htm), Pogoji za
spletne storitve (objavljeni na spletni strani
http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights) ter Pogodbe o ravni storitev (objavljene
na spletni strani http://microsoft.com/licensing/contracts)).

j) Pravica do uporabe: je pravica do dostopa, namestitve in uporabe Izdelkov Microsoft, ki
jo Sopogodbeniku zagotavlja Microsoft na podlagi Pogodbe Microsoft Cloud. Pravico do
uporabe Sopogodbenik pridobi od Microsofta, ko Sopogodbenik sklene z Microsoftom Pogodbo
Microsoft Cloud. Pravica do uporabe: (i) je neizključna – t.j. jo sme Microsoft zagotavljati tudi
drugim Sopogodbenikom in drugim in (ii) neprenosljiva – t.j. je Sopogodbenik ne sme prenesti
na tretjo osebo.

k) Naročnina: je pravica Sopogodbenika do uporabe Izdelkov Microsoft za dogovorjeno
časovno obdobje.

l) Microsoft: je Microsoft Ireland Operations Limited.
m) Microsoftovi Pogoji za spletne storitve: pomenijo pravila in pogoje, ki jih Microsoft
objavlja na svojih spletnih straneh in pod katerimi sme Sopogodbenik uporabljati Izdelke
Microsoft.
I/2 Opredelitve, katerih pomen določajo ti Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft in katere
so uporabljene v ceniku A1, v Uporabniški pogodbi in v drugih listinah, ki se sklicujejo na Posebne
pogoje za uporabo Izdelkov Microsoft, imajo pomen, kot ga določajo ti Posebni pogoji za uporabo
Izdelkov Microsoft - razen če ti Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft določajo drugače ali
če drugače jasno izhaja: (i) iz konteksta besedila Posebnih pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft
ali (ii) iz konteksta besedila listin, ki se sklicujejo na Posebne pogoje za uporabo Izdelkov Microsoft.
I/3 Pojmi, katerih vsebine ti Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft posebej ne določajo (t.j.
jih Opredelitve ne zajemajo), so pa uporabljeni v ceniku A1, v Uporabniški pogodbi, v Pogojih
spletne storitve in v drugih listinah, ki se sklicujejo na Posebne pogoje za uporabo Izdelkov
Microsoft, imajo vsebino oziroma pomen, kot ga določajo same te listine in/ali veljavni predpisi.
I/4 Opredelitve, uporabljene v množini, imajo vsebinsko enak pomen kot Opredelitve, uporabljene
v ednini, in obratno – le da se nanašajo na več oziroma zgolj na enega od pojmov, ki jih zajemajo
oziroma opredeljujejo.
I/5 Določbe teh Posebnih pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft, ki se nanašajo na
Sopogodbenike, smiselno veljajo tudi za Uporabnike, razen če (i) ti Posebni pogoji za uporabo
Izdelkov Microsoft v posameznem primeru izrecno določajo drugače (ii) drugače izhaja iz konteksta
besedila Posebnih pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft.

II

Pravice intelektualne lastnine

II/1 Nosilec lastninske pravice in vseh drugih pravic, vključno pravic intelektualne lastnine
kakorkoli v zvezi z Izdelki Microsoft (in njihovimi sestavnimi deli, ki vključujejo, vendar niso
omejeni na: slike, fotografije, animacije, slikovne zapise, tonske zapise, glasbo, besedila, …), je
Microsoft (oz. druge osebe v okviru razmerij z Microsoftom). A1 lahko Sopogodbeniku glede
Izdelkov Microsoft, v skladu z naročilom Sopogodbenika, omogoči zgolj dostop do oz. namestitev in
uporabo Izdelkov Microsoft, vse v skladu z Uporabniško pogodbo, pri čemer pridobi Sopogodbenik
Pravico do uporabe neposredno od Microsofta na podlagi Pogodbe Microsoft Cloud.
II/2 Izdelki Microsoft so kot intelektualna lastnina zaščiteni z veljavnimi predpisi o avtorskih in
drugih pravicah ter drugimi veljavnimi predpisi.
II/3 Posest, dostop do, namestitev ali uporaba Izdelkov Microsoft s strani Sopogodbenika ne
pomeni prenosa: (i) kakršnegakoli lastništva na Izdelkih Microsoft in/ali (ii) kakršnihkoli pravic
intelektualne lastnine v zvezi z Izdelki Microsoft in/ali (iii) kakršnihkoli drugih pravic v zvezi z
Izdelki Microsoft na Sopogodbenika ali na kogarkoli drugega. Sopogodbenik pridobi izključno in
samo Pravico do uporabe neposredno od Microsofta na podlagi sklenjene Pogodbe Microsoft Cloud.

III Ureditev pogodbenih razmerij med Sopogodbenikom, A1 in Microsoftom
III/1 S sklenitvijo Pogodbe Microsoft Cloud pridobi Sopogodbenik od Microsofta Pravico do
uporabe, in sicer v vsebini in obsegu v skladu s Pogodbo Microsoft Cloud. S sklenitvijo Uporabniške
pogodbe A1 omogoči Sopogodbeniku dostop do oziroma namestitev in uporabo Izdelkov Microsoft,
vse na način in pod pogoji, kot jih vsakokrat določi Microsoft. Sopogodbenik s sklenitvijo
Uporabniške pogodbe tudi potrjuje, da je seznanjen in soglaša s Pogodbo Microsoft Cloud in
dokumenti, na katere se Pogodba Microsoft Cloud sklicuje oz. so njen sestavni del (kot npr.
Pravilnik o sprejemljivi uporabi, Pogoji za spletne storitve, Pogodbe o ravni storitev), kakor tudi, da
prevzema vse plačilne obveznosti v razmerju do Microsofta in A1 iz naslova uporabe Izdelkov
Microsoft.
III/2 Obdobje Naročnine za uporabo Izdelkov dogovorita A1 in Sopogodbenik. Ob preteku obdobja
Naročnine, se Naročnina avtomatično podaljša.
III/3 A1 sme Sopogodbeniku onemogočiti dostop do Naročnine, in sicer tako, da ločeno
onemogoči dostop do vsake posamezne aktivne Naročnine. V takemu primeru ima Sopogodbenik
omejen dostop do Izdelkov Microsoft ali pa mu je dostop v celoti onemogočen. Prav tako sme
Sopogodbeniku onemogočiti dostop do Naročnine Microsoft, in sicer v primerih, ko tako določajo
veljavni predpisi ali na podlagi odločbe državnega organa oziroma iz drugih utemeljenih razlogov.
Microsoft bo o tem obvestil Sopogodbenike takoj, ko bo to mogoče.
III/4 A1 sme Sopogodbeniku odpovedati Naročnino. Sopogodbenik sme v roku 90 (devetdesetih)
dni prenesti svoje podatke na drugo Naročnino z A1, z Microsoftom ali drugim ponudnikom.

IV Pravica do uporabe
IV/1 Sopogodbenik sme uporabljati Izdelke Microsoft samo za zakonite namene in v skladu z
veljavnimi predpisi. Sopogodbenik ne sme dovoliti nobeni tretji osebi, da bi dostopala do in/ali
uporabljala Izdelke Microsoft.
IV/2 Sopogodbenik ne sme uporabljati Izdelkov Microsoft: (i) na kakršenkoli način, ki krši veljavne
predpise, (ii) na kakršenkoli način, ki je nezakonit ali goljufiv, ali ima nezakonit ali goljufiv namen
ali učinek, (iii) za pošiljanje, za namerno prejemanje, za nasnemavanje, za presnemavanje, za
uporabo ali ponovno uporabo kakršnegakoli gradiva, katerega vsebina ni skladna z veljavnimi
predpisi, (iv) na način, s katerimi bi kršil pravice drugih, (v) za poskus pridobitve nepooblaščenega
dostopa do katerekoli storitve, podatkov, računa ali omrežja oziroma oviranja njihove uporabe, (vi)
za prenos ali za zagotavljanje pošiljanja kakršnegakoli neželenega ali neodobrenega oglasnega ali

promocijskega gradiva ali za kakršnekoli druge podobne oblike nagovarjanja (SPAM), (vii) za
namerno posredovanje kakršnihkoli podatkov in za namerno pošiljanje kakršnihkoli materialov, ki
vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe ali kakršnekoli druge programe ali
podobne računalniške kode, ki so namenjene za škodljiv vpliv na delovanje katerekoli računalniške
programske ali strojne opreme, (viii) na način, na katerega bi lahko poškodoval spletno storitev ali
vplival na njeno uporabo ali na kateri koli način z visoko stopnjo tveganja.
IV/3 Sopogodbenik ne sme Izdelkov Microsoft: (i) uporabljati zaradi nadaljnjega gospodarskega
izkoriščanja (npr.: zaradi nadaljnje prodaje …), (ii) dekompilirati (npr.: ugotavljati vsebine
posameznih sestavnih delov, jih nadgraditi ali razgraditi v različnih obdobjih …), (iii) razstavljati,
(iv) dajati v zakup, posojati, zastavljati in/ali z njimi kakorkoli drugače neposredno ali posredno
razpolagati, niti ne sme z njimi ravnati drugače kot mu to izrecno dovoljuje Pogodba Microsoft
Cloud.
IV/4 Sopogodbenik ne sme izdelovati: (i) kopij Izdelkov Microsoft, vključno njihovih sestavnih
delov, (ii) kopij spremljajočih pisnih gradiv in (iii) nobenih drugih ali podobnih kopij ali vsebin
kakorkoli v zvezi z Izdelki Microsoft.
IV/5 Sopogodbenik ne sme: reproducirati, podvajati, kopirati ali preprodajati nobenega dela licenc
oziroma pravic, ki mu jih v zvezi z Izdelki Microsoft zagotovi Microsoft. Sopogodbenik do teh licenc,
opreme ali mrež Microsofta, ne bo dostopal brez dovoljenja pooblaščene osebe in ne bo vanje
posegal, jih poškodoval ali motil.
IV/6 Sopogodbenik brez predhodnega pisnega soglasja Microsofta ne sme uporabljati, spreminjati,
kopirati in/ali distribuirati nobene Programske opreme za redistribucijo. Microsoft lahko to pisno
soglasje poda, če Sopogodbenik izpolnjuje posebne dodatne pogoje, ki jih določi Microsoft.
IV/7 Posamezne Izdelke Microsoft oziroma njihovo vsebino lahko Microsoft spreminja v skladu z
lastno odločitvijo, A1 pa o teh odločitvah Sopogodbenika zgolj obvešča – če ga o tem že
neposredno ne obvesti Microsoft.
IV/8 Če Sopogodbeniku Pomožno programsko in strojno opremo za uporabo Izdelkov Microsoft
zagotovi A1 in/ali Microsoft, sme Sopogodbenik to opremo uporabljati izključno v skladu z navodili
A1 oziroma Microsofta oziroma proizvajalca Pomožne programske in strojne opreme.
IV/9 A1 v okviru izvajanja Uporabniške pogodbe: (i) lahko v imenu in za račun Sopogodbenika pri
Microsoftu vzpostavi uporabniški račun in z njim upravlja, (ii) lahko izvaja preverjanje istovetnosti
za dostop do uporabniškega računa Sopogodbenika pri Microsoftu, (iii) posreduje Sopogodbenikom
uporabniško ime in geslo, ki ga zagotovi Microsoft za dostop do določenih Izdelkov Microsoft, (iv)
od Sopogodbenika pridobi točne kontaktne podatke administratorja posamezne uporabniške
domene in jih posreduje Microsoftu, ki lahko nato Sopogodbenikom neposredno pošilja sporočila v
povezavi s Pogodbo Microsoft Cloud ali delovanjem oziroma zagotavljanjem Izdelkov Microsoft, (v)
v imenu in za račun Sopogodbenika izvaja vse ostalo potrebno za izvajanje Pravice do uporabe, vse
v skladu z Uporabniško pogodbo in svojimi tehničnimi možnostmi. Sopogodbenik je dolžan A1 s
tem v zvezi zagotavljati vse potrebne podatke in ostalo s čemer A1 eventualno ne razpolaga,
razpolaga pa Sopogodbenik, in je to potrebno za izvajanje Uporabniške pogodbe.
IV/10 Sopogodbenik je seznanjen in se strinja, da bo A1 posredoval njegov e-poštni naslov, ki mu
bo dodeljen pri uporabi Izdelkov Microsoft, Microsoftu in da ima Microsoft pravico, da na
Sopogodbenika naslovi vprašanja v zvezi s storitvami, posodobitvami, nadgradnjami ali
vzdrževanjem Izdelkov Microsoft. A1 bo posredoval in Microsoft bo za potrebe direktnega trženja
uporabljal samo podatke tistih Sopogodbenikov, ki se bodo s tem strinjali.
IV/11 A1, v okviru izvajanja Uporabniške pogodbe Sopogodbeniku lahko omogoča plačevanje
nadomestila Microsoftu za Pravico do uporabe oziroma za uporabo Izdelkov Microsoft tako, da A1 v
svojem imenu in za svoj račun izstavlja Sopogodbeniku račun, ki ga je Sopogodbenik dolžan plačati
A1, nakar A1 Microsoftu plačuje Sopogodbenikove obveznosti za Pravico do uporabe oziroma za
uporabo Izdelkov Microsoft.

V

Prenehanje Pravice do uporabe

V/1 Pravica do uporabe Sopogodbeniku preneha v primerih in skladno z določili Pogodbe Microsoft
Cloud. Po prenehanju Pravice do uporabe, Sopogodbenik ne sme več uporabljati in dostopati do
Izdelkov Microsoft in mora Sopogodbenik: (i) izbrisati in uničiti vso programsko opremo iz okvira
Pomožne programske in strojne opreme in Programsko opremo za redistribucijo ter (ii) uničiti vse
kopije Izdelkov Microsoft – razen če od Microsofta ali A1 prejme drugačna navodila, katera je
dolžan izpolniti.

VI Podpora
VI/1 Podporo za Izdelke Microsoft Sopogodbenikom zagotavlja A1, ki je prav tako kontaktna točka
za Sopogodbenike v zvezi z uporabniško in tehnično podporo, povezano z Izdelki Microsoft. Če se
Sopogodbenik z zahtevkom za podporo obrne direktno na Microsoft, Microsoft v skladu s svojo
poslovno presojo Sopogodbeniku sam nudi podporo ali pa Sopogodbenika preusmeri na A1.
VI/2 Podpora za Izdelke Microsoft obsega zlasti naslednje storitve: priprava uporabniškega
računa; prijava v račun; nasveti in pogosta vprašanja; nadgradnje storitev in programske opreme;
konfiguracija programske opreme; težave z delovanjem nadzora nezaželenih elektronskih sporočil;
povezljivost odjemalcev in računalniškega omizja ter razpoložljivost storitve, ki skrbi za nadzor
nezaželenih elektronskih sporočil.
VI/3 Microsoft Sopogodbenikom zagotavlja določeno raven delovanja Izdelkov Microsoft skladno s
Pogodbami o ravni storitev. Če Sopogodbenik pri A1 uveljavlja zahtevek na podlagi Pogodbe o
ravni storitev iz naslova delovanja Izdelkov Microsoft, A1 posreduje tak zahtevek v pregled
Microsoftu. Microsoft zahtevek preveri in oceni njegovo upravičenost v roku 30 dni od prejema.
Dobropis, ki ga Microsoft prizna Sopogodbeniku na podlagi takega zahtevka, bo Microsoft plačal A1,
A1 pa ga bo po prejemu od Microsofta plačal Sopogodbeniku. Posamezni Sopogodbenik je iz
naslova delovanja Izdelkov Microsoft upravičen do dobropisa največ v višini priporočene prodajne
cene Izdelka Microsoft v zvezi s katerim uveljavlja zahtevek.

VII Omejitev jamstev, obramba pred zahtevki in omejitev odgovornosti
VII/1 Microsoft v zvezi z Izdelki Microsoft zagotavlja Sopogodbenikom jamstva skladno s Pogodbo
Microsoft Cloud. A1 v zvezi z Izdelki Microsoft ne daje nobenih jamstev, garancije ali kakršnih
drugih zagotovil. A1 tako glede Izdelkov Microsoft Sopogodbeniku ne odgovarja: ne za pravilnost,
ne za točnost, ne za zanesljivost in ne za karkoli drugega, vključno ne za katerekoli posledice
uporabe, napačne uporabe ali napak v delovanju Izdelkov Microsoft.
VII/2 Sopogodbenik je pred sklenitvijo Pogodbe Microsoft Cloud in Uporabniške pogodbe
samostojno in od A1 neodvisno preveril funkcionalnost in ustreznost Izdelkov Microsoft ter vsebino
in način izvajanja Pogodbe Microsoft Cloud in Uporabniške pogodbe ter se pri tem ni zanašal na
nasvete in na pojasnila A1 oziroma oseb na strani A1. Sopogodbeniki so dolžni Izdelke Microsoft
uporabljati skladno z vsakokrat veljavno uporabniško dokumentacijo, Pogodbo Microsoft Cloud,
garancijskimi pogoji in drugimi Microsoftovimi pogoji in dokumentacijo
VII/3 Microsoft v zvezi z Izdelki Microsoft zagotavlja Sopogodbenikom obrambo pred zahtevki
tretjih oseb iz naslova pravnih napak skladno s Pogodbo Microsoft Cloud. A1 v zvezi s pravnimi
napakami na Izdelkih Microsoft ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje Sopogodbenikom
nobenih jamstev ali kakršnih drugih zagotovil.
VII/4 A1 Sopogodbeniku glede uporabe Izdelkov Microsoft odgovarja izključno in samo za to, da
izvrši Sopogodbenikovo naročilo po Uporabniški pogodbi. Šteje se, da je A1 vse svoje obveznosti iz
naslova Uporabniške pogodbe izpolnil v celoti in popolno, ko je Sopogodbeniku omogočil pridobitev
Pravice do uporabe v vsebini in pod pogoji določenimi v Uporabniški pogodbi.

VII/5 Odškodninsko in/ali drugo odgovornost v zvezi in/ali iz naslova Pogodbe Microsoft Cloud
lahko uveljavlja Sopogodbenik izključno zoper Microsoft, če so za to izpolnjeni pogoji po Pogodbi
Microsoft Cloud in veljavnih predpisih.

VIII

Poreklo, izvozne in uvozne omejitve

VIII/1 Za namene izvozne zakonodaje ZDA se šteje, da je poreklo Izdelkov Microsoft: ZDA.
VIII/2 Sopogodbenik soglaša, da bo izpolnjeval zahteve vseh veljavnih mednarodnih in
nacionalnih zakonodaj, ki veljajo za Izdelke Microsoft, vključno predpise izvozne uprave ZDA (U.S.
Export Administraniton Regulations), kot tudi omejitve vlade ZDA in drugih vlad glede
Sopogodbenika, končne uporabe in namena uporabe Izdelkov Microsoft. Dodatne informacije so na
voljo na spletni strani: http://www.microsoft.com/exporting/ in se šteje, da je s sklenitvijo
Uporabniške pogodbe, Sopogodbenik z njimi seznanjen.

IX Odgovornost za kršitve
IX/1 Za vse posledice kršitve veljavnih predpisov, Pogojev A1 za izvajanje storitev, Posebnih
pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft, Uporabniške pogodbe in Pogodbe Microsoft Cloud, je
Sopogodbenik (pravno) odgovoren: (i) A1 in (ii) Microsoftu ter ima katerikoli izmed njiju ali oba
skupaj, v razmerju do Sopogodbenika vse posledične zahtevke v skladu z veljavnimi predpisi.

X

Varstvo osebnih podatkov

X/1 A1 sme pristojnim državnim organom razkriti osebne podatke Sopogodbenikov ali jim
omogočiti dostop do takih podatkov, vključno z vsebino komunikacij, samo v primerih in v vsebini
oz. v obsegu, kot je to določeno z zakonom. Sopogodbenik je dolžan svoje Uporabnike seznaniti,
da sme A1 skladno z določbo te točke, osebne podatke Uporabnikov razkriti pristojnim državnim
organom oz. omogočiti pristojnim državnim organom dostop do takih osebnih podatkov v skladu z
zakonom.

XI Končne določbe
XI/1 A1 sme Posebne pogoje za uporabo Izdelkov Microsoft kadarkoli spremeniti. O spremembi
Posebnih pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft oziroma o novih Posebnih pogojih za uporabo
Izdelkov Microsoft mora A1 obvestiti Sopogodbenike z objavo teh novih Posebnih pogojev za
uporabo Izdelkov Microsoft na svoji spletni strani ali na drug zanesljiv način, najmanj trideset dni
pred njihovo uveljavitvijo. Z uveljavitvijo novih Posebnih pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft
prenehajo veljati predhodno veljavni Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft.
XI/2 Če Sopogodbenik z novimi Posebnimi pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft ne soglaša, lahko
v tridesetih dneh pred njihovo uveljavitvijo odstopi od Uporabniške pogodbe, in sicer s pisno
odstopno izjavo poslano priporočeno po pošti na naslov A1, v posledici česar Uporabniška pogodba
preneha veljati naslednji dan od dneva, v katerem A1 to odstopno izjavo prejme. Če Sopogodbenik
v tem roku in na ta način ne odstopi od Uporabniške pogodbe se šteje, da z novimi Posebnimi
pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft soglaša ter da ti novi Posebni pogoji za uporabo Izdelkov
Microsoft zanj veljajo in ga zavezujejo.
XI/3 Ti Posebni pogoji za uporabo Izdelkov Microsoft v celoti nadomeščajo Posebne pogoje za
uporabo Izdelkov Microsoft Office 365 z dne 3. 3. 2014, ki prenehajo veljati z dnem začetka
veljavnosti teh Posebnih pogojev za uporabo Izdelkov Microsoft. Ti posebni pogoji so preoblikovani
glede na novo blagovno znamko A1 dne 20. 4. 2017.

XI/4 V primeru kakršnega koli neskladja med Uporabniško pogodbo, Posebnimi pogoji za uporabo
Izdelkov Microsoft in Pogoji A1 za izvajanje storitev, se za presojo pravic in obveznosti A1 oz.
Sopogodbenika uporablja naslednji vrstni red dokumentov:




Uporabniško pogodbo,
Posebne pogoje za uporabo Izdelkov Microsoft in
Pogoje A1 za izvajanje storitev.

Ljubljana, 1. 6. 2016 (preoblikovani glede na novo blagovno znamko A1 dne 20. 4. 2017)

