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ВОВЕД  

Оваа интернет страница е во сопственост на Цинеплехх МКД доо (во текстот Цинеплехх) 
(за детални информации погледајте во Импресум). Независно од регистрација на 
корисникот, услугите и сервисите кои се наоѓаат на оваа интернет страница се согласни 
со условите на користење.  

Користењето на услуги кои се ставени на располагање како и регистрација, се бесплатни. 
Цинеплехх има право да промени или ограничи содржина, услуги или сервис кои ги има 
дадено на располагање.   

 

АВТОРСКИ ПРАВА  

Содржината на оваа интернет страница како што се текстови, фотографии, графика, 
звукови, анимации и видео записи се заштитени со авторски права. Истите подлежат на 
заштита согласно Законот за авторски права и сродни права и останати закони за 
заштита. Секое користење, посебно чување во базата на податоци, размножување, 
проширување или проследување на трети особи (дури и делумно или во обработен 
облик) е забрането без писмена согласност од Цинеплехх. 

  

ЛИНКОВИ 

Кај поврзувањето со други онлајн понуди Цинеплехх не превзема одговорност за 
содржината, функционалноста или достапноста на поврзаните страници. Тоа важи и за 
друго директно или индиректно упатување или поврзување кон понуди на интернет 
страни. Линковите на тие страни се пожелни ако се наоѓаат како надворешни линкови во 
одвоен прозор. Превземањето на главната положба во рамка на поставувачот на линкот 
не е дозволено. Доколку интернет страницата на која корисникот поврзува содржина која 
е противзаконска, ве молиме да не известите за истото. По проверување на линкот, тој 
веднаш ќе биде отстранет. 

  

ОДГОВОРНОСТ, ГАРАНЦИЈА  

Оваа интернет страница, понудените услуги и сервиси редовно ги води Цинеплехх. 
Меѓутоа, за точноста, актуелноста и потполноста на понудените информации не превзема 
одговорност. Доколку постојат грешки на страницата, тие ќе бидат исправени во најкус 
можен рок.  



Гаранцијата на Цинеплехх за мало невнимание како и за надокнада на последична штета 
и надокнада на штета по барање на трета особа против корисникот е исклучена.  

За правна прифатливост на содржината на корисникот, одговорен е самиот корисник. 
Корисникот мора да води сметка за тоа неговите прилози да не се противзаконски, 
насилнички, омаловажувачки, навредливи, клеветнички, казнени, порнографски или со 
расистичка содржина и да не ги повредуваат правата на трети особи.  

Цинеплехх има право кај (регистрираните) корисници во секое време да ги отстрани 
содржините кои се против прописите, и моментално да го блокира профилот, да ги 
избрише внесените податоци и да го прекине користењето на услугата.  

 

ПОДАТОЦИ 

Корисникот се согласува податоците кои ги има пријавено при регистрација можат да 
бидат обработени од страна на Цинеплехх МКД доо за користење во маркетиншки цели 
(вклучувајќи праќање на е-маил и смс пораки).   

Корисникот исто така прифаќа дека неговите податоци ќе бидат проследени на давателот 
на маркетиншки услуги на кој компанијата Цинеплехх МКД доо и го има доверено правото 
на одржување на интернет страницата, и која ги обработува наведените податоци со цел 
конкретизација на рекламната содржина која се наоѓа на наведената страница. 
Податоците се проследуваат и на организаторот на наградните игри (во кои корисникот 
учествува) на наведената интернет страница, на која ќе и бидат потребни податоците за 
спроведување на наградната игра или за потребата на судовите и службите кои се 
овластени за тоа.  

Согласноста за примање на е-маилови може да се откаже во било кое време. 
Посетителот на киното има право да се повика на својата согласност за користење на 
своите лични податоци и тоа може да го направи по писмен пат во Цинеплехх. 

 

ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ  

Регистрираниот корисник има право во делот на пријава на интернет страната без да ја 
наведе причината, да го прекине своето учество.  


