Правила и услови за користење на веб страницата Becutan
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Интернет страницата достапна преку линкот www.becutan.com е наменета за лично информирање на
корисниците. Пристапот и употребата на оваа веб страница подлежи на начините на употреба опишани
подолу, и на законите и/или на правилата. Со ваше поврзување на оваа веб страница, безусловно ги
прифаќате во целост условите на употреба.
Сопственикот на оваа веб страница www.becutan.com ги поседува сите права за промена или ажурирање
на овие начини на употреба без претходна најава, како и право на промена на содржината, производите
и услугите прикажани на оваа веб страница.

ИЗДАВАЊЕ
Веб страницата е хостирана од страна на Алкалоид АД Скопје.
Moбилната апликација Becutan е публикувана и одржувана од :
Aлкалоид АД Скопје, Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, Р. Македонија Контакт
e-mail: becutan@alkaloid.com.mk

ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Сопственикот на веб страницата ги информира корисниците дека содржината на истата е заштитена:
•
•
•

со авторски права особено во случај на фотографии, написи, цртежи, анимации
и/или со прописи кои се однесуваат на производи кои се појавуваат на мобилната апликација
со прописи за заштита на трговската марка особено за брендот Becutan

Елементите кои се заштитени се во сопственост на Aлкалоид АД Скопје или на трети лица овластени од
Aлкалоид АД Скопје за нивно користење.
Секоја репродукција, репрезентација, употреба, адаптација, модификација, вметнување, превод,
комерцијализација, целосно или во делови, во било која форма или на било кој начин (хартиена,
дигитална, итн.) на брендот Becutan е забрането, освен по претходна писмена дозвола од страна на
Aлкалоид АД Скопје.

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Не сте обврзани да го откривате вашиот идентитет или да внесувате било каков личен податок на веб
страницата.
За личните податоци кои ќе ги внесете, осигурено Ви е правото на пристап и промена, измена и/или
бришење на тие податоци, во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Сите податоци
оставени на веб страницата Becutan исклучиво се наменети за користење од страна на Aлкалоид АД
Скопје и нема да бидат отстапувани или користени за друга намена без Ваша претходна согласност. Овие
податоци се чуваат во форма која овозможува нивна идентификација и во било кој момент на Ваше
барање би ги избришале.

Собраните податоци се обработуваат електронски. Вие имате право на електронски пристап, промена,
поправка, или бришење на Вашите лични податоци согласно Законот за заштита на лични податоци.
За да го имате ова право треба да ни напишете на :
Aлкалоид АД Скопје, Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, Р. Македонија или на е-mail:
becutan@alkaloid.com.mk

