Pogoji za uporabo GLOOK mobilne aplikacije in politika zasebnosti
1.Uvod
Glook Marketing.SI d.o.o., Borovec 11, 1236 Trzin, matična številka 8381895000 (v
nadaljevanju Glook.SI). Glook.SI je ekskluzivni distributer sodobne integrirane
digitalne platforme in mobilne aplikacije GLOOK.ME, PROGRAMA LOJALNOSTI IN
DIGITALNEGA DIREKTNEGA MARKETINGA (v nadaljevanju GLOOK) na teritoriju
Republike Slovenije. Glook.SI je skladen z veljavnimi zakoni o zaščiti podatkov in
zasebnosti.
Navedeni pogoji za uporabo ("pogoji za uporabo ") so zakonska pogodba med vami in
družbo Glook Marketing.SI d.o.o, za uporabo GLOOK.ME mobilne aplikacije ("GLOOK.ME")
in katerega koli servisa v njej ali spletne strani, ki jo upravlja Glook.SI, vštevši, brez
omejitev, http://www.glook.me
Navedeni pogoji za uporabo nudijo pomembne informacije o Vaših pravicah in
obveznostih, povezanih z GLOOK.ME aplikacijo, načinom njene uporabe in POLITIKO
ZASEBNOSTI v povezavi s tem.
Če prevzamete, namestite ali uporabite GLOOK.ME ali pristopite k spletni lokaciji
www.glook.me, soglašate z navedenimi pogoji za uporabo in našo Politiko zasebnosti, ki
vas bo zavezala. Če se ne strinjate z navedenimi pogoji za uporabo in našo Politiko
zasebnosti (kot je določeno v nadaljevanju), ne prevzamite, namestite ali uporabljajte
GLOOK.ME ali www.glook.me
1.1. Naš namen
Platforma GLOOK, storitve in aplikacije, ki izhajajo iz njih, so oblikovani tako, da se
klientom in njihovim uporabnikom omogoči kreiranje ali sodelovanje pri programih
lojalnosti ali dejavnostih neposrednega marketinga in promocije izdelkov, storitev,
vsebine ali idej.
Kreator in lastnik platforme, servisa in mobilne aplikacije GLOOK ter vseh pravic do
intelektualne lastnine na njem je družba GLOBAL DIGITAL MARKETING PROGRAMS doo,
Beograd, Miloja Zakića 65, Republika Srbija.
GLOOK.ME platforma je informacijski sistem, ki temelji na t.im. cloud computingu ter
omogoča pristop in enostavno upravljanje na vseh aplikativnih nivojih s spletnim
brskalnikom in brez tehničnega predznanja. GLOOK svojim klientom in uporabnikom nudi
storitve, aplikacije in orodja ter možnosti za ustvarjanje programa lojalnosti po njihovih
merilih in potrebah ter objavo vsebine online in preko mobilne aplikacije, e-commerce,
biltenov in newsletter, galerij, media playerejev, virtualnih kartic in denarnic, mobilnih
aplikacij in drugih aplikacij - lastnih vsebin, skupaj z vsebino in možnostmi, ki jih nudijo

GLOOK aplikacije in z integracijo naših vsebin ter storitev drugih providerjev
(dobaviteljev) in aplikacij.

1.2. Objava pogojev za uporabo
Navedeni pogoji za uporabo ("pogoji za uporabo") so dosegljivi na naslovu:
http://glook.me/wp-content/uploads/2019/10/GLOOK.ME-EULA-PRIVACY-POLICY2018-GDPR-SLO.pdf ("pogoji za uporabo ") ali v okviru glook.me mobilne aplikacije,
navedeni pogoji se nanašajo na vse ali na nekatere naše storitve, kot je prikazano na
www.glook.me spletni strani ( "glook.me spletna stran" in kolektivno - in "glook.me"
pogoji), vsi navedeni pogoji, ki se uporabljajo za vsakega klienta ali uporabnika od
glook.me spletne strani in/ali katere koli druge storitve, glook.me mobilne aplikacije in
možnosti ki jih nudijo, razen če je izrecno drugače določeno (kolektivno - " glook.me "ali"
storitve ").
Navedeni pogoji predstavljajo zavezujoči in izvedljiv pravni element nosilca in lastnika:
Global Digital Marketing Programs doo in-ali povezanih družb in izpostav ali avtoriziranih
partnerjev in sodelavcev po vsem svetu ("glook.me", "naš" ali "mi") in so sestavni del
POGODBE O POSLOVNO TEHNIČNEM SODELOVANJU, ki natančno ureja pravice in
obveznosti vseh udeležencev in uporabnikov storitev.
Uporabite lahko glook.me storitve samo, če v celoti soglašate z glook.me pogoji - in
uporabo in/ali registracijo na katero koli od glook.me storitev ali aplikacij, kar pomeni
tudi eksplicitno potrditev soglašanja s temi pogoji za uporabo in katerimi koli drugimi
glook.me pogoji, ki veljajo za vašo uporabo katerega koli glook.me servisa ali aplikacije.
Vaše soglasje potrjuje, da ste seznanjeni in da povsem razumete in se strinjate z glook.me
pogoji. V nasprotnem primeru morate takoj zapustiti glook.me spletne strani ali
aplikacije in prekiniti uporabo glook.me servisa in aplikacij.
1.3. Pristopni in uporabniški nalogi
Za pristop i uporabo določene glook.me storitve in aplikacije se morate najprej
registrirati in kreirati uporabniški nalog na glook.me ( "uporabniški nalog"), ki vam ga
lahko dodeli administrator sistema neposredno in na podlagi pogodbe.
Če kdor koli razen avtoriziranih oseb pristopa k dodeljenemu uporabniškemu nalogu
in/ali pri kateri koli postavki dodeljenih klientskih ali uporabniških spletnih strani ali
mobilnih aplikacij,opravlja dejanja ali uporablja funkcionalnosti, ki so dostopne oziroma
dodeljene vašemu nalogu (razen v primeru, ko je to izrecno navedeno drugače), vnaša
spremembe na klientski ali uporabniški spletni strani ali spreminja uporabniške podatke
ali račune, se šteje, da so bile vse takšne dejavnosti storjene v Vašem imenu in na Vašo
odgovornost.
Zato vam preporočamo, da varujete log-in podatke svojega uporabniškega naloga v
tajnosti in takšen pristop glook.me k aplikacijam in storitvam dovolite samo osebam,
katerim verjamete – ker boste izključno Vi popolnoma odgovorni za vse dejavnosti v
okviru vašega uporabniškega naloga in/ali Uporabnik spletne strani (vključno z izjavo,
jemstvi in firmo v njih), ne glede na to ali so bile ali ne posebej odobrene, kot tudi za

kakršno koli škodo, stroške ali izgube, ki utegnejo nastati zaradi takšnih dejavnosti do
drugih klientov, uporabnikov in lastnika in nosilca glook.me servisa in aplikacij.
Dati morate točne in popolne podatke pri registraciji uporabniškega naloga in uporabi
glook.me storitev in aplikacij.
Med drugim lahko obravnavamo načela, navedena v nadaljevanju.
Pozorno preberite navedena načela, upoštevajte jih in prilagodite svojo prakso v skladu
s tem, da boste zagotovili,da bo to, kar verjamete, da je "vaš" uporabniški nalog in/ali
uporabnik, kot sledi:
-

lastnik uporabniškega naloga, Uporabnik spletnih strani in/ali aplikacij,
Uporabniška vsebina, ustvarjena in/ali postavljena in objavljena na glook.me, se
lahko šteje, da je oseba ali osebe, ki imajo pristop k spletnemu naslovu,
navedenemu v glook.me evidenci in pod katerimi je Uporabnik spletnih strani ali
Uporabniška vsebina odprt.

2. Vaše obveznosti in garancije
2.1 Garancije v povezavi z vsebino
- če objavljate priloge na glook.me, zagotavljate, da imate vse pravice na njih
("Uporabniška vsebina"), vštevši design, slike, animacije, video, avdio datoteke, fonte,
logotipe, ilustracije, kompozicije, umetniška dela, naslove, besedilo, književne, licenčne
pravice in podobno.
- Uporabniška vsebina, ki jo objavljate na glook.me je (in bo v prihodnje) pravilna, točna in
na noben način ne krši pravic tretje strani, ker je ta podatek izključno v aplikaciji v
telefonu.
- Za objavljeno vsebino ste dobili vsa soglasja in dovoljenja, potrebna v vseh veljavnih
zakonih, glede knjiženja, prenosa in objavljanja karšnih koli osebnih podatkov in/ali slik ali
podobno glede katere koli osebe, osebe ali premoženja, ki je del uporabniške vsebine in
boste spoštovali vse zakone, ki se uporabljajo in njihove dopolnitve.
2.2 Druge garancije in obveznosti
Vi zagotavljate, da:
- bodo vaše dejavnosti v okviru uporabe glook.me storitev in aplikacij povsem v skladu z
vsemi veljavnimi zakoni in drugimi pogodbenimi pogoji (in vse povezane interakcije ali
transakcije), vštevši tudi tiste, ki jih določajo zakoni, ki veljajo za vas ali za končne
uporabnike, s katerimi ste lahko v interakciji;
- ne boste kopirali, spreminjali, ustvarjali izvedenih del, prilagajali, obrnili inženiringa,
oponašali, prevajali, razvijali, dekompajlirali ali razstavljali glook.me spletne strani ali
aplikacije, storitev (ali katerih koli njegovih delov) vseh vsebin, ki jih nudi glook.me ali
storitev tretje strani za uporabo in prikazovanje na glook.me uporabniških straneh (
"Licencirana vsebina") in/ali kateri koli njen del na kateri koli način, ali javno prikazovali,
izvajali, prenašali ali distribuirali navedeno, brez predhodne pisne in posebne lastnikove
odobritve in/ali kot izrecno dovoljeno pod pogoji lastnika glook.me;

- ne boste objavili ali prenesli ali prikazali na glook.me straneh ali aplikacijah Uporabniške
vsebine, ali uporabili licencirane vsebine v kontekstu, ki se utegne šteti za zmerjalno,
obrekovalsko, neolikano, vznemirjujočo, grozečo, žaljivo, rasistično, neresnično ali lažno,
ki spodbuja zločin ali povzroča škodo oziroma kako drugače krši pravice lastnikov ali
tretjih strani (vštevši pravice intelektualne lastnine, pravice do zasebnosti, pogodbene
pravice), ali kako drugače prikazujejo kakšno osebo, telo ali brand v slabi luči ali jo
omalovažuje, brez njihovega izrecnega soglasja ;
- ne boste uporabljali "robota", "pajka" ali drugih samodejnih naprav, programa, skripte,
algoritma ali metodologije, ali katerega koli podobnega ali enakovrednega ročnega
procesa za pristop, pridobitev, kopiranje ali spremljanje katerega koli dela glook.me
sistema (ali njegovih podatkov), ali kako drugače reproducirali ali se izogibali navigacijski
strukturi ali prikazovanju katere koli izmed glook.me storitev, dobili ali poskušali dobiti
materiale, dokumente, storitve ali informacije na kateri koli način, ki ni dostopen preko
glook.me sistema;
- ne boste delovali na način, ki se utegne doživeti kot škodljiv za ugled lastnika glook.me
platforme ali glook.me storitev in aplikacij, ali lahko spravijo glook.me na slab glas;
- ne boste snemali ali nalagali na glook.me storitev in/ali uporabniške aplikacije in
spletnih strani virusov, črvov, trojanskih konj, bombe, web bug, spyware, malware, ali
katerega koli druge računalniške kode, datoteke ali programa, ki utegne ali ima namen
oškodovati kateri koli trdi disk, softver ali telekomunikacijsko opremo, ali kateri koli
drugi, ki je stvarno ali potencialno škodljiv, uničujoč in sl.;
- ne boste storili ničesar, kar utegne biti nerazumno in neproporcionalno veliko breme za
infrastrukturo glook.me storitev ali glook.me sistema ali omrežij, povezanih z glook.me
sistemom, ali kako drugače motili ali prekinjali delovanja katere koli glook.me storitve, ali
hostinga in omrežja, na katerem je glook.me;
sprejmete in soglašate, da lahko v primeru, da ne morete upoštevati navedenega, pride
do neposredne prekinitve storitev ali deaktiviranja vašega uporabniškega naloga in/ali
katere koli storitve – z ali brez dodatnih pojasnil, vendar brez obveznosti povračila
zneskov, plačanih na račun takšnih storitev.
3. Vsebina in lastništvo
3.1 Vaša intelektualna lastnina
Vi bi morali biti lastnik intelektualne lastnine, ki se nanaša na vašo uporabniško vsebino,
ki jo objavljate na glook.me, vštevši design, slike, animacije, video, avdio datoteke, fonte,
logotipe, ilustracije in druge materiale itn. S tem lastnika platforme in glook.me
oproščate vseh nadomestil v povezavi z objavo vaše intelektualne lastnine trajno,
nepreklicno, ne-ekskluzivno, prenosljivo. Lahko se dodelita pravica in licenca za uporabo
vaše uporabniške vsebine (v celoti ali delno) v svetu, da Vam lahko nudimo glook.me
storitve, in kot je nadalje navedeno v poglavju 2.2 zgoraj.
3.2 Naša intelektualna lastnina
Vse pravice, lastninske pravice glook.me storitev, vštevši katere koli in vse, zaščitene z
avtorskim pravicami materiala ali katere koli druge vsebine, ki je ali utegne biti predmet
kakršnih koli pravic do intelektualne lastnine po merodajnem pravu (vključno vse grafike,

slike, spletne strani, widgete, literarno delo, izvirna in objektna koda, računalniška koda
(vključno html), aplikacije, avdio, glasba, video in drugi mediji, design, animacije,
aplikacije, UI, UIX "look and feel " glook.me storitve, načine, proizvode, algoritme,
interaktivne elemente in objekte, oglaševanje ter pridobivanje sredstev in metod, izumi,
poslovne skrivnost, logotipi, domeni, prilagojeni URL, zaščitni znaki, oznake storitev,
trgovska imena in druge stvarne identifikatorje, ali ali neregistrirani in/ali so lahko
registrirani (s skupnim nazivom "intelektualna lastnina"), in katere koli njihove izvedene
oblike, so v lasti in/ali licencirani za GLOBAL DIGITAL MARKETING PROGRAMS doo kot
lastnika in kreatorja glook.me.
4. Zasebnost in varstvo pravic potrošnikov
Z uporabo glook.me prostovoljno soglašate, da GLOBAL DIGITAL MARKETING PROGRAMS
doo zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer številko mobilnega telefona, za storitve, ki
jih nudi glook.me platforma, vse v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih
podatkov in Uredbe EU 2016/679. Vsi vaši podatki so strogo varovani z ustreznimi
organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in so dostopni samo osebam, ki jih nujno potrebujejo
za opravljanje dela. Soglasje k obravnavi podatkov lahko prekličete v vsakem trenutku, in
sicer v pisni obliki. V primeru nedovoljene obdelave osebnih podatkov imate vse pravice
v skladu z zakonom. S soglasjem k obdelavi osebnih podatkov hkrati soglašate z objavo
svojih osebnih podatkov zunaj Republike Srbije.
Osebni podatki (telefonska številka, Geo Lokacija) se lahko posredujejo Glook partnerjem
za statistično obdelavo podatkov in pripravo ponudb na Glook.me platformi. Glook
partnerji so v procesu obdelave podatkov v vlogi procesorja in ne vplivajo na set zbiranja
podatkov.
GLOOK.SI kot vodja ali Data Controller posreduje osebne podatke tretjim stranem na
območju Republike Srbije na zahtevo pristojnih organov v Republiki Srbiji ali EU, oziroma
pristojnih organov države, v kateri je Glook.me platforma prisotna.
Vsi osebni podatki državljanov EU in Srbije, zbrani s pomočjo aplikacije ali platforme, so v
varnem okolju na Microsoft Azure serverjih v EU. Glook Web stran, Glook mobilna
aplikacija in Glook.me platforma imajo vgrajeno varovanje zasebnosti, in sicer na ta način,
da imajo pristop k osebnim podatkom izključno osebe s pooblastilom in se vsak pristop k
osebnim podatkom sistemsko spremlja (revizijska sled).
V primeru povezovanja Vašega naloga Glook.me ne posreduje osebnih podatkov, vpisanih
na Facebook profilu partnerjem in so ti podatki dostopni izključno Glook Super Admin
uporabnikom v primeru, da lastnik podatkov pošlje poizvedovanje ali zahtevo, kjer je
potrebno ugotoviti istovetnost pošiljatelja zaradi varnostnih razlogov.
Zavezujemo se, da bomo sklepali pogodbe samo s tistimi Izvršitelji Obdelave osebnih
podatkov, ki lahko zagotovijo varstvo podatkov na ravni, ki jo določata Uredba EU
2016/679 in veljavni Zakon o varovanju osebnih podatkov, objavljeno v Službenem
glasniku RS št. 97/08 in 104/09 in pogodbe o obdelavi osebnih podatkov mrd GLOOK.SI
doo (kot Vodja osebnih podatkov) in oseba, ki obravnava osebne podatke.
S povezovanjem Glook mobilne aplikacije in Vašega Facebook profila soglašate, da da
Glook.me obdeluje javno dostopne osebne podatke, ki ste jih objavili na Vašem Facebook
Profilu v skladu s podanim soglasjem pri odpiranju Glook mobilne aplikacije.

Določeni deli glook.me storitev ali aplikacij zahtevajo ali vključujejo oddajo, zbiranje in/ali
uporabo določenih podatkov o uporabnikih, podatkov o obnašanju uporabnikov in
njihovih potrošniških navadah. Posebej in tudi kot del dejavnosti lahko klienti zbirajo,
pristopijo in uporabijo določene podatke, ki se nanašajo na uporabnike in končne
uporabnike, vključno z dejavnostmi uporabnikov in končnih uporabnikov preko glook.me
storitev ali Uporabniške strani in aplikacije.
Klient in uporabnik ve, da mora spoštovati veljavne zakone o varovanju pravic potrošnikov
v vsaki državi, v kateri se glook.me storitve ali aplikacijeuporabljajo. V primeru, da
administrator platforme opazi, da so dejavnosti klienta ali uporabnika v nasprotju z
zakonom o varovanju pravic potrošnika, lahko klienta opozori ali ga po lastni presoji
izključi iz uporabe storitev ali mu prepove pravico do uporabe glook.me aplikacij.

POLITIKA PIŠKOTKOV
Naša spletna stran uporablja omejeno tehnologijo piškotkov na omejeni način, in sicer
za izboljšanje uporabniških izkušenj.
Piškotki so majhne tekstualne datoteke, ki jih večina spletnih strani snema na napravah
uporabnikov, ki pristopajo k internetu, da lahko prepoznajo posamične naprave, ki jih
uporabljajo. Njihova postavitev je pod popolno kontrolo brskalnika, ki ga uporabnik
uporablja. Lahko se omeji ali onemogoči, če želite postaviti piškotke. Piškotki ne
prenašajo osebnih podatkov ali informacij o vašem računalniku ali napravi, s katero
pristopate. Če ne želite prejemati piškotkov, lahko spremenite postavko brskalnika,
vendar pa boste morda imeli težave pri opravljanju transakcij na naši spletni strani.

Piškotki, ki se uporabljajo
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5. GO:COIN
5.1 Definicija
"GO:COIN"-i so točke ali enote izmenjave, ki jih lahko uporabniki GLOOK.ME mobilne
aplikcije ustvarijo s preverjenim fizičnim gibanjem (na primer hoja -sprehod, tek ali vožnja
v kakšnem prevoznem sredstvu ali kolesarjenje) na lastni mobilni napravi-telefonu ali
tablici. Glook aplikacija aktivira specifičen GO:COIN algoritem, ki s pomočjo ustreznih
senzorjev mobilne naprave (GPS SENZOR, SENZORJI ZA GIBANJE in podobno) prepozna
način gibanja in s posebnim sistemom konverzije in verifikacije aktivira GO:COIN-e in jih
na začasnem virtualnem računu GO:COIN kreditu na telefonu uporabnika sešteva. Po
ustvarjanju GO:COIN-ov je treba opraviti VERIFIKACIJO in SNEMANJE rezultatov na
GLOOK strežniku.
GLOOK.SI Vam garantira izključno in samo za verificirane GO:COINE, ki so bili posneti na
strežniku. Ne sprejmemo odgovornosti za GO:COINE, izgubljene na Vaši mobilni napravi,
ne glede na njihov vzrok ali razlog.
Podrobnosti o kriterijih ustreznosti in obsegu preverjenega gibanja, ki so potrebni za
ustvarjanje GO:COIN-ov, so navedeni in jasno predstavljeni na GO:COIN strani v okviru
GLOOK.ME mobilne aplikacije. Verifikacija gibanja, ki jo izvajajo naši algoritmi, se šteje za
dokončno in je ni mogoče revidirati ali spremeniti.

5.2 Ponudba
GO:COIN-i se lahko uporabljajo za odkup kuponov za izdelke, storitve in druge ugodnosti
s pomočjo GLOOK:ME mobilne aplikacije, kolikor so takšni izdelki, storitve in druge
ugodnosti ali ponudene aktivacije v GLOOK.ME aplikaciji.
Odkup oziroma zamenjava generiranih GO:COIN poteka izključno v GLOOK.ME mobilni
aplikaciji na strani PONUDBE, in sicer z zamenjavo celotnega razpoložljivega GO:COIN
kredita za ponujeni kupon, katerega vrednost je izražena z ustrezno količino GO:COIN-a,
nakar uporabnik dobi enoten elektronski KUPON z BARKODO, ki ga lahko zamenja za
izdelke, storitve in druge ugodnosti pri označenem prodajalcu - partnerju programa, čigar
kontaktni podatki so predstavljeni v ponudbi.
5.3 Omejitve
Zadržujemo pravico do uničenja ustvarjenih GO:COIN-ov katerega koli uporabnika, in tudi
Vaših, za katere imamo razlog, da verjamemo, da so bili ustvarjeni na kateri koli drug
način, razen tistega iz prvega odstavka tega člena in suspendiramo ali onemogočimo
GO:COIN-e, ki se uporabljajo v nasprotju s temi Pogoji za uporabo.
Z uporabo GLOOK:ME aplikacij in aktivacijo GO:COIN-a priznavate in soglašate, da
ustvarjenih GO:COIN-ov ne morete zamenjati za denar v gotovini in ne morete terjati
gotovinskih ali drugih denarnih sredstev od GLOOK.SI-a ali njenih filial, partnerjev
GLOOK.ME aplikacije in podobno, razen če se v pisni obliki izrecno ne strinjamo z Vami.

Omejimo lahko maksimalno dnevno količino GO:COIN-ov, ki jih lahko uporabniki
GLOOK.ME mobilne aplikacije ustvarijo. Uporabne omejitve se lahko razlikujejo glede na
način gibanja relevantnega uporabnika ali drugih kriterijev, za katere smo se odločili, da
jih bomo uprabili in katere bomo sčasoma spremenili.
Za ilustracijo in brez omejevanja naših pravic iz predhodnega odstavka se lahko odločimo
za provizijo za izdajanje GO:COIN-ov, ki nam omogoča, da odštejemo del GO:COIN-ov, ki
jih ustvarite. Prav tako lahko uvedemo naknadne stroške glede določne kategorije
članstva ali načina verifikacije. Podrobnosti o vsaki veljavni stopnji provizije za
generiranje GO:COIN- periodično in vsi definirani stroški za različne kriterije konverzije
bodo predstavljeni na naši spletni strani www.glook.me, ali pa Vas bomo obvestili v Glook
mobilni aplikaciji.
Zadržujemo pravico in absolutno diskrecijsko pravico, da občasno (dnevno, tedensko ali
mesečno) in po svoji volji določimo in spremenimo podobne oblike gibanja ali ukrepe za
izmenjavo dolžine poti ali števila korakov za GO:COIN-e, algoritme za verifikacijo gibanja
in količine verificiranega gibanja, ki jih morajo uporabniki sprejeti, da lahko ustvarijo
GO:COIN z GLOOK.ME aplikacijo (za primer in brez omejitev lahko občasno spremenimo
algoritem verifikacije ali parametre izmenjave opravljene poti, potrebne za ustvarjanje
GO:COIN-a). Podrobnosti o kriterijih ustreznosti in obsegu verificiranega gibanja, ki so
potrebni za generiranje GO:COIN-a, so navedene in jasno predstavljene na GO:COIN strani
v okviru GLOOK.ME mobilne aplikacije. Verifikacija gibanja, ki jo opravljajo naši algoritmi,
se šteje za dokonačno in se ne more revidirati ali spremeniti.
6. Sprejemljiva uporaba
Z uporabo GLOOK.ME aplikacije in aktivacijo GO:COIN-a soglašate, da ne boste:
(a) poskušali ustvariti GO:COIN na kateri koli drug način, razen tistega, ki izpolnjuje
kriterije ustreznosti, določene s strani GLOOK.SI, ki so predstavljeni v GLOOK.ME
aplikaciji ali na naši spletni strani, zlasti pa ne smete brez omejitev (i) simulirati takšno
preverjeno gibanje z uporabo umetnih in/ali mehanskih sredstev, (ii) uporabiti tretjih oseb
za ustvarjanje GO:COIN v Vašem imenu (v izogib dvomom pa lahko prejemate transferje
GO:COIN-a s strani tretjih strani s pomočjo funkcionalnosti, dosegljive v aplikaciji
GLOOK.ME;
(b) kopirali, prilagodili, prenesli, uporabili reverznega inženiringa, razstavili in
dekompajlirali, preoblikovali, prodajali GLOOK.ME ali GO:COIN aplikacije ali spletne strani
ali katere koli vsebine, ki je dosegljiva v katerem koli delu, razen če ni to izrecno dovoljeno
v teh Pogojih za uporabo ali veljavnem zakonu;
(c) uporabili več kot enega GO:COIN računa; v primeru dvoma, da en uporabnik uporablja
več računov, lahko deaktiviramo vse naloge uporabnika, uničimo vse GO:COINe in trajno
izključimo uporabnika iz aplikacije;
(d) uporabili GLOOK.ME aplikacije ali katere koli njene entitete, zlasti pa GO:COIN na
kakršen koli nezakonit način, v katere koli nezakonite namene ali na kateri koli način, ki ni
v skladu s temi Pogoji za uporabo;

(d) se lažno predstavljali ali zlonamerno delovali, na primer, s hekanjem ali vpisovanjem
zlonamerne kode, vključno z virusi, ali škodljive podatke za GLOOK.ME z aplikacijami ali
spletnimi stranmi;
(e) kršili naših pravic intelektualne lastnine ali pravic katere koli tretje strani v povezavi z
uporabo GLOOK.ME aplikacije, GO:COIN-ov in naših spletnih strani;
(f) posredovali opravljivih, eksplicitnih, žaljivih ali kako drugače nesprejemljivih vsebin;
(g) uporabljali naših aplikacij na način, ki utegne poškodovati, onemogočiti,
preobremeniti, ogroziti ali ogroziti naše sisteme ali varnost ali motiti druge uporabnike;
(h) uporabljali katero koli tehnologijo, ki kakor koli moti pravilno delovanje naših aplikacij,
vključno z blokiranjem reklam ali promocij, prikazanih na njem; ali
(i) zbirali kakršne koli informacije ali podatke z GLOOK.ME aplikacij, v katere koli
komercialne namene, razen če ni bilo drugače dogovorjeno, v pisni obliki.
Če ugotovimo kakršne koli kršitve tega člena, bomo nemudoma ustavili ali prekinili Vaš
pristop do aplikacije GLOOK.ME in izbrisali vsebino, ki krši te določbe.
7.Drugo
7.1 Spremembe ter nadgradnje servisa in aplikacij
GLOOK.SI lahko spremeni, ustavi ali prekine katero koli glook.me storitev ali aplikacijo
(ali katero koli njihovo lastnost ali cene, ki se nanašajo na njih), in/ali spremeni katere koli
glook.me pogoje – kadar koli in kakor koli. Takšne spremembe lahko začnejo veljati po
objavi obvestila za kliente in uporabnike. Če zahtevajo takšne spremembe plačilo
dodatnih nadomestil, Vas bomo o njih obvestili pred uveljavitvijo takšnih sprememb. Če
ne morete ali ne želite plačati takšnih nadomestil, lahko (po lastni presoji) odpoveste svoj
uporabniški nalog (v skladu z določbami pogodbe) ali nadaljujete z uporabo glook.me
storitev in aplikacij brez nadgradnje, če je to mogoče.

7.2 Klientski in uporabniški podporni program
Za kontakt z našimi službami za podporni program - prosimo, da uporabljate izključno
elektronski naslov: podrska@glook.me

7.3 Uslužbenec za varovanje osebnih podatkov
Za kontakt z našim uslužbencem za varovanje osebnih podatkov, prosimo, da uporabljate
elektronski naslov: dpo@glook.me

