
 

1. UVOD   
Društvo ATLANTSKA PLOVIDBA dioničko društvo za međunarodni prijevoz robe i putnika, sa sjedištem u 
Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, OIB: 61063868086 (u daljnjem tekstu: Društvo) omogućava korištenje 
sadržaja internet stranice www.atlant.hr (u daljnjem tekstu: Internet stranica) sukladno ovim Općim uvjetima 

korištenja. 

Predmetni Opći uvjeti korištenja s tim u vezi propisuju način, modalitet i pravila u odnosu na svako korištenje 
Internet stranice. U predmetnom kontekstu se korištenje Internet stranice smatra svako posredno ili 
neposredno korištenje ili pristupanje Internet stranici odnosno bilo kojem dijelu ili sadržaju koji se nalazi 
unutar domene www.atlant.hr. 

 

2. KORIŠTENJE INTERNET STRANICE 
Korisnik korištenjem Internet stranice izražava svoju suglasnost s ovim Općim uvjetima, te time potvrđuje da 
ih u potpunosti razumije i prihvaća. 

Korisnik je dužan koristiti Internet stranicu na uobičajen i primjeren način, sukladno primjenjivim propisima. 

Korisnik će koristiti sadržaj Internet stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost, pri čemu 
razumije i prihvaća da, unatoč trudu Društva u nastojanju održavanja svih funkcionalnost Internet stranice, 
Društvo ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne, odnosno ne može jamčiti da uporaba 
Internet stranice neće biti prekinuta ili da neće biti potencljanih poteškoća u radu iste, a koje eventualne 
mogućnosti Korisnik time također prihvaća.  

 

3. ODGOVORNOST DRUŠTVA  
Društvo nije odgovorno ni za kakve posljedice ili štetu nastalu korištenjem ili uporabom predmetne Internet 
stranice, kao ni za posljedice ili štetu nastalu potencijalnim tehničkim poteškoćama ili nepravilnim radom 
Internet stranice, uključujući, ali se ne ograničavajući na bilo kakvu pogrešku, kvar, kašnjenje ili prekid rada, 
utjecaj računalnog virusa ili drugi slični razlog. 

Društvo posebno isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja računalne opreme, softvera ili 
hardvera Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internet stranice. 

Društvo ne odgovara za sadržaj niti raspoloživost internet stranica trećih osoba čije se poveznice nalaze na 
Internet stranici. U slučaju da Korisnik pristupi internet stranicama trećih osoba, isti to čini isključivo i samo na 
vlastitu odgovornost. 

 
 

4. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 
Internet stranica kao takva, te svi materijali i idejni sadržaj koji se nalaze na Internet stranici vlasništvo su 
Društva te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te 
nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima.  

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili korištenje u 
komercijalne svrhe bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovoj Internet stranici 
suprotno načinu ili svrsi određenim od strane Društva. 



 

5. KOLAČIĆI (COOKIES) 
Društvo u svrhu što funkcionalnijeg i praktičnijeg posjeta Internet stranici sprema na računalo Korisnika 
određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačića). Oni služe da bi Internet stranica radila 
optimalno, te kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo pregledavanja sadržaja i korištenja Internet stranice. 

Kolačići su dio informacija spremljenih na računalo, mobitel ili tablet Korisnika. Kolačići u pravilu spremaju 
postavke Korisnika, postavke za Internet stranicu i sl. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući 
i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako Korisnik to omogući. Sama 
Internet stranica ne može dobiti pristup informacijama Korisnika koje im Korisnik nije pružio te ne može 
pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na računalu, mobitelu ili tabletu Korisnika. 

Kolačići mogu biti privremeni ili stalni. Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po 
zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih internet tranice pohranjuju privremene podatke. Stalni ili 
spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih internet 
stranice pohranjuju podatke, kao što su npr. ime za prijavu i lozinka, tako da se nije potrebno prijavljivati 
prilikom svakog posjeta određenoj Internet stranici. 

Okvir za postavke kolačića nalazi se u podnožju ove Internet stranice. Nakon odabira postavki, Korisnik u 
svakom trenutku može postaviti na početne postavke kolačića.  

Predmetni kolačići mogu se onemogućiti u postavkama. Ukoliko ih Korisnik onemogući, Korisnik možda neće 
moći koristiti neke od funkcionalnosti ove Internet stranice. 

 

6. IZMJENE OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA 
Društvo zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, izmijeniti ili ukinuti bilo koji sadržaj ili 
dio sadržaja ove Internet stranice. 

Društvo zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, izmijeniti ili ukinuti bilo koji dio ovih 
Općih uvjeta korištenja.  

O svakoj promjeni ovih Općih uvjeta korištenja Korisnik će biti na odgovarajući način obaviješten na ovoj 
Internet stranici.  

Izmjene ovih Općih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na Internet stranici. 

Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti ovu Internet stranicu, smatra se 
da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku.  

 

7. ZAVRŠNE ODREDBE 
U slučaju da je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja ništetna, takva ništetnost neće utjecati na 
valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostati na snazi, 
a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara 
odredbi koja je ništetna. 

Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Internet stranice nadležan je stvarno nadležni 
sud sa sjedištem u Dubrovniku. 


