Правила и услови за користење
Со прифаќањето на правилата и условите за користење на дигиталната платформа 4Connect,
регистрираните корисници и понудувачи на услуги автоматски ги прифаќаат правилата и
условите кои се наведени овде и кои произлегуваат од важечките регулативи.
Во прилог на документот кога се спомнуваат термините корисници на услуги и понудувачи на
услуги се мисли на сите корисници регистрирани на дигиталната платформа 4Connect,
независно дали се корисници на услуги или понудувачи на услуги.
4Connect го задржува правото на промена и дополнување на платформата со цел
подобрување на личните перформанси, воведување на најсовремени трендови и технички
исправки. Последователно на тоа и промени и дополнување во правилата и условите на
користење со или без претходна најава.
Корисниците се обврзани редовно да ги читаат измените или дополнувањата, кои во форма на
известување ќе ги добиваат на е-маил, со цел да бидат во тек со начинот на функционирање на
дигиталната платформа 4Connect со што во секое време ќе бидат запознаени со актуелните
правила и услови за користење и дека ги разбираат во целост.
За дополнителни појаснувања и приговори поврзани со правилата и условите за користење,
можете да испратите е-маил на: info@4connect.eu

Дигиталната платформа 4Connect
4Connect на корисниците им го обезбедува користењето на дигиталната платформа 4Connect
со добра намера, а корисниците на услуги имаат право на нејзино бесплатно користење
доколку не ги кршат правилата и условите за користење.
4Connect на понудувачите им го обезбедува користењето на дигиталната платформа 4Connect
за одреден паричен надоместок на месечно или годишно ниво независен од резултатите од
работењето, освен во ситуации кога корисникот кој е регистриран на 4Connect како понудувач
на услуги, го добил членството бесплатно или со одреден процент на попуст, на одреден и
јасно дефиниран период,
Дигиталната платформа 4Connect се состои од сопствени содржини, лични податоци и
содржини креирани од корисниците на услуги како и линкови од надворешни страници. Сите
содржини на дигиталната платформа 4Connect ги користите на сопствена одговорност и
4Connect не може да се смета за одговорна за каква било штета настаната од нивното
користење.
Сите самоиницијативно пратени материјали, а посебно фотографии, текстови, понуди и слични
авторски материјали можат еднаш или повеќе пати без временско ограничување, но и не

мораат, да бидат поставени на дигиталната платформа 4Connect. Испраќачите на овие
материјали прифаќаат дека за испратените материјали нема да биде исплатен никаков
хонорар. Сите лица кои самоиницијативно испраќаат материјали гарантираат дека истите
материјали претставуваат нивна сопственост и дека ги поседуваат авторските права.
Дигиталната платформа 4Connect не е сопственик на содржините кои ги објавуваат или
разменуваат корисниците на услугите на 4Connect.
4Connect не гарантира за квалитетот на добената услуга од страна на Понудувачите, начинот и
периодот на изведба, како и точноста на сите податоци кои се однесуваат за добиената понуда
и ангажман. 4Connect обезбедува само поврзување на Корисникот со Понудувачот на услуга,
сè до момент на одобрување на ангажман, сите понатамошни дејствија се на одговорност на
Понудувачот и Корисникот на услуга.
Корисникот на услуга врз основ на добиените понуди, податоци и референци од страна на
Понудувачот, како и оцени од страна на корисници на кои им е извршена услуга, ја избира
понудата за која смета дека е најповолна на негова одговорност.
Со прифаќање на овие правила и услови за користење, Вие јасно потврдувате дека
дигиталната платформа 4Connect не е одговорна за точноста и веродостојноста на содржините
споделени од страна на корисниците на услугите на 4Connect, за точноста и веродостојноста на
нивните лични податоци и податоци за контакт, за сите штети или повреди причинети од
линкови кон надворешни страници.

Приватност и заштита на личните податоци
Прибирање, обработка и заштита на лични податоци
Лични податоци се информациите кои ве карактеризираат вас, на пр. Вашето име, Вашата
адреса, било да е e-mail или поштенска, дејност и сите останати обележја согласно Законот за
заштита на личните податоци, член 2, став 1, точки 1 и 10 4Connect не прибира податоци од
вас, освен ако не е за конкретна намена, на пр. за Ваша комуникација со потенцијалните
корисници на услугите кои ги нудите или обратно за Вашата комуникација со понудувачите на
услуги.
Наведените податоци ќе се користат со цел информирање на регистрираните корисници, за
подобар увид и разбирање на потребите на регистрираните корисници на 4Connect, како и за
развивање на што поквалитетни услуги.
За корисниците на услуги - Вашите лични податоци ќе се споделат со понудувачите на услуги
регистрирани на 4Connect, кои со својата дејност и услуги кои ги нудат, соодветствуваат со
барањата кои Вие ги креирате на дигиталната платформа 4Connect, а вие сте го одобриле
нивниот ангажман.

За понудувачите на услуги - Вашите лични податоци ќе се споделат, со сите корисници на
услуги регистрирани на 4Connect кои креирале барање, од оној момент кога Вие ќе им вратите
со Ваша понуда.

Слобода на избор
Вие самите ги контролирате информациите што ги поставувате на 4Connect. Во случај, доколку
одлучите да не ги оставите вашите податоци на 4Connect, Ве молиме имајте во предвид дека
може да не ви бидат достапни или да бидат нецелосни услугите и можностите кои ви ги нуди
дигиталната платформа 4Connect.
Корисниците кои ќе одлучат да престанат со користење на услугите на 4Connect, можат
слободно да го направат тоа без никакви обврски спрема нас. Доколку сакаат да ги повлечат
и/или да се избришат информациите кои ги имаат поставено на дигиталната платформа
4Connect, можат да го направат тоа така што ќе ни напишат писмено барање на
unsubscribe@4connect.eu

Линкови кон надворешни страници
4Connect, како дел од содржините на регистрираните корисници и понудувачи на услуги, може
да содржи линкови кон надворешни страници(Facebook страница, веб страница LinkedIn и сл
профили на понудувачите) надвор од неговиот домен.
4Connect ги овозможува линковите со добра намера и нема надзор кон податоците,
информациите и останатите содржини на надворешните интернет страници кои водат надвор
од нејзиниот домен и во целост се одрекува од секаква одговорност поврзана со содржините,
сите штети или повреди предизвикани од линкови кон надворешни страници.

Ваши обврски
Успехот и резултатите од користењето на дигиталната платформа 4Connect зависат и од Вас, од
точноста и веродостојноста на Вашите лични податоци, содржините кои ги поставувате на
дигиталната платформа 4Connect, Вашата ажурност, конкурентска предност, јасноста и
квалитетот на барањата и понудите кои ги креирате.
Ваша обврска и одговорност е внимателно да ги разгледате сите категории на услуги кои се
истакнати на дигиталната платформа 4Connect, а кои Вие ги нудите, како и да ги разгледате
сите модалитети во барањата кои ги пополнуваат Вашите потенцијални корисници на услугите
кои Вие ги нудите.

Доколку сметате дека некои категории на услуги се изоставени, дека треба да се преименат
и/или надополнат, Ваша обврска е за тоа навремено да нè известите, со цел внимателно да се
разгледаат и доколку соодветствува, да се имплементира.
Доколку сте понудувач на услуги и доколку сметате дека сте единствени на пазарот во
нудењето на одредени услуги или одредена услуга, Ваша обврска е за тоа навремено да нè
известите, со цел да се разгледаат и доколку соодветствува да се имплементира.

Контакт
За сите прашања поврзани со условите и правилата на користење можете да не контактирате:

Друштво за информатичка технологија ГОУ ИЗИ ДОО Скопје
Адреса: Алберт Швајцер бр.12, Скопје , Македонија
Телефонски број: 078 320 420
Адреса за е-пошта: info@4connect.eu

