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1.1 FOURSQUARE LABS, INC. POGOJI UPORABE
PROSIMO, DA NATANČNO PREBERETE TE POGOJE UPORABE, PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI
STORITVE, KI JIH PONUJA FOURSQUARE LABS, INC. ("FOURSQUARE"), A DELAWARE
CORPORATION. TI POGOJI UPORABE DOLOČAJO ZAKONSKO OBVEZUJOČA PRAVILA IN POGOJE ZA
VAŠO UPORABO SPLETNE STRANI HTTPS://FOURSQUARE.COM (»SPLETNA STRAN«) IN STORITEV,
ZNAČILNOSTI, VSEBIN, APLIKACIJ ALI PRIPOMOČKOV, KI JIH PONUJA FOURSQUARE (SKUPAJ S
SPLETNO STRANJO, »STORITEV«).

1.1.1 Sprejem pogojev.
Z registracijo in/ali uporabo Storitve na kakršen koli način, vključno toda ne omejeno, z obiskovanjem ali
iskanjem Spletne Strani, se strinjate z vsemi pravili in pogoji, ki so omenjeni tukaj (»Pogoji uporabe«) in ki
vključujejo tudi Politiko zasebnosti podjetja Foursquare (Privacy Policy), njegovo Politiko intelektualne lastnine
(Intellectual Property Policy), Fotografske smernice (Photo Guidelines), Pravila in pogoje krajev sodnega
procesa (Venue Terms and Conditions), Licenčno pogodbo za API (API License Agreement) in vsa ostala
veljavna pravila, politike in postopke, ki jih lahko podjetje Foursquare od časa do časa objavi na Spletni
Strani, ki so vključena z referenco in jih lahko Foursquare občasno obnovi brez obvestila v skladu s pogoji, ki
so določeni spodaj v poglavju »Spremembe pravil uporabe« (Modofication of Terms of UseI. Poleg tega so
lahko nekatere storitve, ki jih »Storitev« ponuja, še dodatno določene s strani Foursquare z dodatnimi pravili
in pogoji; in vaša uporaba teh storitev mora biti v skladu s temi dodatnimi pravili in pogoji, ki so vključeni v
Pogoje uporabe s to referenco. Pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike Storitve, vključno, vendar brez
omejitev, z uporabniki, ki dodajajo vsebine, informacije ali druge materiale ali storitve na Spletni Strani,
posamezne uporabnike Storitve, prizorišča, ki vstopajo v Storitev in uporabnike, ki imajo stran na Storitvah.

1.1.2 Dostop.
V skladu s temi Pogoji uporabe, lahko Foursquare ponudi zagotavljanje Storitev, kot je bolj podrobno opisano
na Spletni Strani, in ki jih vi izberete, izključno za svoje potrebe in ne za uporabo ali korist tretje strani.
Storitve morajo vključevati, vendar ne omejevati, katerokoli storitev, ki jo Foursquare izvaja za vas, katerokoli
aplikacijo ali pripomočke, ki jih Foursquare ponuja, da jih naložite s Spletne Strani, ali v skladu s pravili,
določenimi pod poglavjem »Spletne Strani in Storitve tretje strani« v trgovini za aplikacije tretje strani (iTunes
trgovina, Blackberry, App World, ali Google Apps Marketplace), ki je pooblaščena s strani Foursquare, kot
tudi ponudbo katerih koli materialov, prikazanih ali izvršenih na ali preko Storitev (vključno z Vsebino (kot je
določeno spodaj)).

1.1.3 Registracija in upravičenost.
Spletno Stran lahko preiščete in pogledate vsebino brez registracije, kot pogoj za uporabo določenih aspektov
Storitve, pa se morate registrirati s Foursquare in predstaviti in zagotoviti Foursquare točne in popolne
registracijske podatke (vključno, toda ne omejeno, z uporabniškim imenom (»Uporabniško ime«),
elektronskim naslovom, geslom, ki ga boste uporabljali za dostop do Storitve) in vzdrževati svoje
registracijske podatke točne in obnovljene. Če se tega ne boste držali, se bo to smatralo kot kršitev Pogojev

uporabe, kar lahko vodi do takojšnje ukinitve vašega Foursquare računa. Priporočamo, vendar ne zahtevamo,
da uporabite svoje lastno ime kot uporabniško ime, tako da vas bodo vaši prijatelji lažje prepoznali.
Ne smete:




Kreirati računov za druge, brez njihovega dovoljenja;
uporabiti uporabniškega imena, ki je ime druge osebe z namenom, da to osebo oponašate;
uporabiti uporabniškega imena ali računa Foursquare, ki ima vse pravice osebe, ki niste vi, brez ustreznega
pooblastila; ali

uporabiti uporabniškega imena, ki je ime, ki je žaljivo, vulgarno ali kako drugače nezakonito.
Foursquare ima pravico odkloniti registracijo ali odpovedat uporabniško ime po svoji lastni presoji. Samo vi
ste odgovorni in odgovarjate za aktivnosti, ki nastanejo na vašem računu in boste odgovorni za vzdrževanje
zaupnosti vašega Foursquare gesla. Nikoli ne smete uporabiti uporabniškega računa nekoga drugega brez
predhodne izključne privolitve drugega uporabnika. Takoj morate obvestiti Foursquare v pisni obliki o kakršni
koli nepooblaščeni uporabi vašega računa ali drugih računov glede kršenja varnosti, za katero veste.
Predstavljate in zagotavljate, da če ste posameznik, ste zakonite starosti, da oblikujete zavezujočo pogodbo,
ali če se registrirate v imenu pravne osebe, da ste pooblaščeni za to, da sklenete pogodbo v njenem imenu in
jo zavezujete, da upošteva te Pogoje uporabe in za registracijo do Storitve. Storitev ni na voljo
posameznikom, ki so mlajši od 13 let. Foursquare lahko po svoji lastni presoji zavrne ponudbo Storitve kateri
koli osebi ali pravni osebi in lahko kadarkoli spremeni njene kriterije primernosti. Samo vi ste odgovorni, da so
ti Pogoji uporabe v skladu z vsemi zakoni, pravili in odredbami, ki veljajo za vas in da se pravica do dostopa
do Storitve razveljavi takrat, ko so Pogoji uporabe ali uporaba Storitve prepovedani in, v teh okoliščinah, se
strinjate, da ne uporabljate ali dostopate do Spletne Strani ali Storitve na kakršen koli način.

1.1.4 Vsebina.
Vsa vsebina, javno objavljena ali privatno poslana, je izključna odgovornost osebe, ki je avtor te vsebine.
Foursquare ne more zagotoviti pristnosti vsebine ali podatkov, ki jih objavi uporabnik o samem sebi. Strinjate
se, da je vsa vsebina, do katere dostopate z uporabo Storitve, vaše tveganje in da boste samo vi odgovorni v
primeru škode ali izgube za vas ali za drugo stran, ki bi zaradi tega nastala. Za namene teh Pogojev uporabe
izraz "Vsebina" vsebuje, brez omejitev, vsako informacijo o lokaciji, "krike", video posnetke, avdio klipe,
komentarje, informacije, podatke, tekste, fotografije, programsko opremo, skripte, grafiko in interaktivne
značilnosti, ki so zbrane, predložene ali kako drugače "narejene dostopne" s strani Foursquare na ali preko
Storitve. Vsebina, dodana, kreirana, naložena, predložena, razdeljena, objavljena ali kako drugače
pridobljena preko Storitve s strani uporabnikov, vključno z Vsebino, ki je dodana k Storitvi zaradi uporabniških
povezav njihovih računov na spletne strani in storitve tretje strani, se skupno imenuje "Uporabniške
predložitve".

1.1.5 Vsebina Foursquare.
Storitev vsebuje vsebino, ki jo specialno zagotavlja Foursquare ali njeni partnerji in taka vsebina je zaščitena
z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, storitveno znamko, patentom, komercialno skrivnostjo ali drugimi
lastninskimi pravicami in zakoni, ko je to primerno. Spoštovani in vzdrževati morate vsa obvestila o avtorskih
pravicah, informacije in omejitve, ki jih vsebuje Vsebina, ki je dostopna preko Storitve.
V skladu s temi Pogoji uporabe Foursquare dodeljuje vsakemu uporabniku Spletne Strani in/ali Storitve
svetovno, neekskluzivno, ne podlicenzirano in neprenosljivo licenco za uporabo, spreminjanje in
reproduciranje vsebine, izključno samo za osebne, nekomercialne namene.

Uporaba, reprodukcija, modifikacija, distribucija ali hranjenje vsebine ne za osebne ali nekomercialne namene
je prepovedana brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Foursquare ali s strani lastnika avtorske
pravice, ki je naveden v obvestilu o avtorskih pravicah za to vsebino, ko je to potrebno. Ne smete prodajati,
lizenzirati, posojati ali kako drugače uporabljati ali izkoriščati vsebino v komercialne (profitne ali neprofitne)
namene ali uporabljati na kakršen koli način, ki krši pravice tretje strani.

1.1.6 Uporabniške predložitve.
Vaše uporabniške predložitve lahko uporabljamo na različne načine v zvezi s Spletno Stranjo, Storitvijo in
poslovanjem Foursquare, saj lahko Foursquare določi po svoji presoji, vključno, toda ne omejeno, da javno
objavi, preoblikuje, vključi v marketinške materiale, oglase in druga dela, kreira izpeljana dela, promovira,
razdeljuje in dovoljuje drugim uporabnikov, da naredijo enako glede svoje spletne strani, media platforme in
aplikacij ("medij tretje strani"). S predložitvijo Uporabniških predložitev na Spletno Stran ali kako drugače
preko Storitve, zagotavljate in dodeljujete Foursquare svetovno, ne-ekskluzivno, brezplačno, plačano,
podlicenzirano in prenosljivo licenco za uporabo, kopiranje, popravljanje, spreminjanje, reproduciranje,
razdeljevanje, pripravljanje izpeljanih del, prikazovanje, izvajanje in drugo polno uporabo Uporabniških
predložitev v zvezi s Spletno Stranjo, Storitvijo in poslovanjem Foursquare (in njegovih naslednikov in
pooblaščencev), vključno, toda brez omejitev, za promocijo in ponovno razdeljevanje enega dela ali cele
Spletne Strani (in iz tega izpeljanih del) ali Storitve v katerem koli media formatu in preko katerih koli media
kanalov (vključno, toda brez omejitve, s spletno stranjo in viri tretje strani).Ravno tako zagotavljate vsakemu
uporabniku Spletne Strani in /ali Storitve, vključno z mediji Tretje strani, neekskluzivno licenco za dostop do
vaših uporabniških predložitev preko Spletne Strani in Storitve in za uporabo, popravljanje, spreminjanje,
reproduciranje, distribucijo, pripravo izpeljanih del, prikazovanje in izvajanje takih uporabniških predložitev v
zvezi z njihovo uporabo Spletne Strani, Storitve in medijev tretje strani. Da bi bilo jasno, zgoraj omenjena
licenca, ki je dodeljena Foursquare, ne zadeva vaših drugih lastništev ali licenčnih pravic v vaših uporabniških
predložitvah, vključno s pravico do dodeljevanja dodatnih licenc za material v vaših uporabniških predložitvah,
če ni drugače dogovorjeno v pisni obliki s Foursquare.
Predstavljate in zagotavljate, da imate vse pravice, da nam dodelite tako licenco brez kršenja katere koli
pravice tretje strani, vključno toda brez omejitev, s katero koli pravico zasebnosti, pravico objavljanja,
avtorskimi pravicami, pogodbenimi pravicami ali katero koli drugo pravico intelektualne lastnine ali
lastninskimi pravicami.
Razumete, da so vse informacije, ki so javno objavljene ali zasebno prenešene preko Spletne Strani,
izključna odgovornost ljudi, od katerih taka vsebina izvira; da Foursquare ne bo odgovoren za napake ali
opustitev vsebine; da Foursquare ne more jamčiti za identitete drugih uporabnikov, s katerimi se lahko
srečujete med svojo uporabo Storitve.
Ko boste brisali svoje uporabniške predložitve, bodo izbrisani iz Storitve. Vendar morate razumeti, da
vsakršne izbrisane uporabniške predložitve lahko ostanejo v varnostnih kopijah še kar nekaj časa (vendar po
odstranitvi ne bodo deljene z drugimi) ali lahko ostanejo pri uporabnikih, ki so predhodno vstopali ali nalagali
vaše uporabniške predložitve.

1.1.7 Pravila in vodenje.
Kot pravilo uporabe morate obljubiti, da ne boste uporabljali Storitve v namene, ki so s temi Pogoji uporabe
prepovedani. Odgovorni ste za vse svoje aktivnosti v zvezi s temi Storitvijo. Poleg tega morate spoštovati vse
veljavne lokalne, državne, nacionalne in mednarodne zakone in odredbe in, če imate svoj posel, tudi vsa
pravila oglaševanja, marketinga, zasebnosti ali druga samoregulativna pravila, ki se nanašajo na vašo
dejavnost.

Kot primer, in ne kot omejitev, ne boste (in ne boste dovolili tretji strani): a) ukrepali ali b) nalagali, objavljali,
predložili ali kako drugače razdeljevali ali omogočali razdeljevanje katere koli vsebine na ali preko Storitve,
vključno, toda brez omejitev, z uporabniškimi predložitvami, ki:


kršijo patentne pravice, pravice blagovnih znamk, poslovne skrivnosti, avtorske pravice, pravice objavljanja ali
katere koli druge pravice ljudi ali pravnih oseb ali kršijo kateri koli zakon ali pogodbeno obveznost;

veste, da je lažna, zavajajoča, neresnična ali netočna;

je nezakonita, grozeča, zlorabna, vznemirljiva, obrekljiva, klevetajoča, zavajajoča, sleparska, napada pravice
zasebnosti, kazniva, opolzka, vulgarna, pornografska, žaljiva, posvetna, vsebuje ali upodablja goloto, vsebuje ali
upodablja spolno aktivnost, promovira fanatizem, diskriminacijo ali nasilje, ali je kako drugače neprimerna, kot je
določeno s strani Foursquare po njihovi lastni presoji;

predstavlja nepooblaščeno ali nezaželeno oglaševanje, šund ali kopičenje elektronske pošte (spamming);

razen ustrezne uporabe Add-to Link, vsebuje komercialne aktivnosti (profitne ali neprofitne) in/ali prodajo brez
predhodnega pisnega dovoljenja Foursquare, take kot so tekmovanja, nagradne igre, trgovanja, reklamiranje ali
piramidne sheme;

vsebuje viruse programske opreme ali druge računalniške kode, datoteke, črve, logične bombe ali programe, ki
so oblikovani ali namenjeni, da prekinejo, onemogočijo, poškodujejo, omejijo ali se vmešajo v pravilno delovanje
programske opreme, strojne opreme, telekomunikacijske opreme ali da poškodujejo ali pridobijo nepooblaščeni
dostop do katerega koli sistema, podatkov, gesel ali drugih informacij Foursquare ali tretje osebe;

posnema osebo ali pravno osebo, vključno z zaposlenimi ali predstavniki Foursquare;

vključuje identifikacijo ali dokumente od drugih oseb ali občutljive finančne informacije; ali

krši Pravila zasebnosti ( Privacy Policy), Hišna pravila (the House Rules) in/ali druge politike ali pravila, ki so
tu vključena.
Če uporabniške predložitve vsebujejo fotografijo, se morajo uporabiti Smernice za uporabo fotografij ( Photo
Guidelines, ki jih objavi Foursquare. Foursquare nikakor ne dovoljuje otroške pornografije in bo prekinil in
poročal ustreznim organom o vsakem uporabniku, ki bi objavljal ali prenašal otroško pornografijo.
Ne smete (neposredno ali posredno):














ukrepati tako, da vsiljujete ali lahko vsiljujete (kot je določeno s strani Foursquare po njihovi lastni presoji)
nerazumno in nesorazmerno velike datoteke na infrastrukturi Foursquare (ali na infrastrukturi njegovih ponudnikov
tretje strani);
se vmešavati ali poskusiti se vmešavati v pravilno delovanje Storitve ali katerih koli aktivnosti, ki se vodijo na
Storitvi;
zaobiti ukrepe, ki jih Foursquare lahko uporabi za preprečevanje ali omejevanje dostopa do Storitve (ali drugih
računov, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s Storitvijo);
zagnati razne oblike avtomatskega odgovora ali "spamov" na Storitvi;
uporabiti ročno ali avtomatsko programsko opremo, napravo ali druge procese za avtomatsko nalaganje ali
iskanje strani na Spletnem mestu;
nabirati ali praskati vsebine iz Storitve;
spreminjati, adaptirati, prisvajati si, reproducirati, razdeljevati, prevajati, ustvarjati izpeljana dela ali adaptacije ,
javno objavljati, ponovno objavljati, uporabiti za različne namene, prodajati, trgovati ali kakor koli izkoriščati
Storitev ali vsebino Spletne strani (razen vaše uporabniške predložitve), razen če ni izrecno dovoljeno s strani
Foursquare;
dešifrirati, obratno prevajati, razstaviti, izpeljati obratni inženiring ali kako drugače poskusiti izpeljati izvorno
kodo ali osnovne ideje ali algoritme katerega koli dela Storitve (vključno toda ne omejeno z vsemi aplikacijami ali
pripomočki), razen če v omejen obsegu veljavni zakoni posebno prepovedujejo takšne omejitve;
kopirati, posojati, oddajati, razdeljevati ali kako drugače prenašati pravice, ki jih iz tega pridobite;
kako drugače ukrepati tako, da kršite priporočila in politiko Foursquare.

Foursquare ne zagotavlja, da bo vsebina ali uporabniške predložitve (kot je določeno zgoraj) vedno na voljo
na Spletnem mestu ali preko Storitve. Foursquare ni obvezan, da nadzira Spletno mesto, Storitev, vsebino ali
uporabniške predložitve. Vendar pa ima Foursquare pravico da i) odstrani, odloži, popravi ali spremeni katero
koli vsebino po svoji presoji, vključno toda ne omejeno, s katerimi koli uporabniškimi predložitvami, kadarkoli
brez predhodnega obvestila in iz kakršnega koli razloga (vključno toda ne omejeno, po prejetju pritožb ali
navedb od tretje strani ali oblasti glede te vsebine ali če Foursquare skrbi, da ste mogoče kršili te Pogoje
uporabe) ali tudi brez vzroka in ii) odstrani, odloži ali blokira katere koli uporabniške predložitve iz Storitve.
Foursquare ima tudi pravico, da vstopi, prebere, ohrani ali objavi katero koli informacijo, za kar upravičeno
verjame, da je to potrebno, da i) zadovolji kateri koli veljavni zakon, odredbe, pravne procese ali državne
zahteve, ii) uveljavi te Pogoje uporabe, vključno z raziskavo potencialnih kršitev teh pravil, iii) zazna, prepreči
ali kako drugače naslovi prevare, varnostne ali tehnične težave, iv) odgovori na prošnje za podporo
uporabnikov, ali v) zaščiti pravice, lastnino ali varnost Foursquare, njegovih uporabnikov in javnosti.

1.1.8 Storitve kartice
Določene značilnosti Storitve in/ali določene storitve in izdelki, ki so vam na voljo preko Storitve, vam lahko
omogočijo, da kupite storitve ali odkupite ponudbo ali posebno uporabo vaše kreditne kartice (skupaj s
"Storitvijo kartice"). Foursquare uporablja izvedbo plačila tretje strani (Izvedba plačila, the Payment
processor), da poveže vaš račun kreditne kartice na Storitve (vaš "Račun kartice") za uporabo Storitve
kartice. Izvedba plačila ali kredita, če pride v poštev, v povezavi s Storitvijo kartice se bo opravila v skladu s
pravili, pogoji in politiko zasebnosti Izvedbe plačila in izdajateljem vaše kreditne kartice kot dodatek k tej
pogodbi. Foursquare ni odgovoren za napake, ki nastanejo med ponudbo ali posebnim odkupom, vključno z
napakami pri Izvedbi plačila. V zvezi z uporabo vaše Storitve kartice bo Foursquare pridobil posebne
transakcijske podrobnosti, ki jih bo Foursquare uporabil izključno v skladu z našo Politiko zasebnosti (Privacy
Policy).

1.1.9 Povratna informacija in pravila predložitve nezaželenih idej
Za informacijo o povratni informaciji in politiki predložitve nezaželenih idej, prosim glej tukaj.

1.1.10

Posebni pogoji za povezavo "Add-to-Foursquare"

Če na svojo spletno stran vključite Foursquare povezavo "Add-to-Foursquare" ("Add-to-link"), veljajo za vas
naslednja pravila:




V skladu z vašim rednim strinjanjem s temi Pogoji uporabe, vam lahko Foursquare podeli ne-ekskluzivno,
neprenosljivo, nepodlicenzirano, preklicno licenco za uporabo in prikazovanje Add-to link na spletni strani, za katero
imate ustrezna pooblastila (vaša spletna stran), tako da lahko uporabniki objavljajo linke ali vsebine iz vaše spletne
strani na Storitev. Vi nam dodelite dovoljenje za uporabo in dovolite drugim, da uporabljajo te linke in vsebine na
Storitvi.
Vaša licenca ima naslednje omejitve pri uporabi: a) ne smete uporabljati Add-to link za to, da omogočite vašo
prodajo dostopa do Storitve ali katere koli informacije znotraj tega brez predhodnega pisnega dovoljenja Foursquare;
b) ne smete zatemniti ali onemogočiti elemente Add-to Link; c) naslov vaše spletne strani in druge blagovne znamke
in logotipi morajo biti v Add-to Link vsaj tako vidni, kot blagovne znamke in logotipi Foursquare; d) ne smete
prikazovati Add-to Link na kakršni koli način, ki namiguje na partnerstvo, povezavo, sponzorstvo ali odobritev s
strani Foursquare; e) Add-to Link ne smete prikazovati na nobeni spletni strani, ki podcenjuje Foursquare ali njegove
izdelke ali storitve, krši pravice intelektualne lastnine Foursquare ali druge pravice, ali krši kateri koli veljavni zakon;
f) ne smete namestiti Add-to Link na spletne strani, ki vsebujejo vsebine, ki kršijo te Pogoje uporabe, če se jih objavi

na Storitev; g) ne smete prikazovati Add-to Link na način, ki ne dovoljuje uspešnega povezovanja, preusmerjanja na
Storitev; in h) ne smete vključevati vmesnih strani (splash strani) ali drugih vsebin med Add-to Link in Storitev.

1.1.11

Posebni pogoji za Spletne strani.

Če imate "Stran" na Storitvi, se strinjate, da:












Strani so posebni profili, ki se lahko uporabljajo samo za promocijo posla ali drugih komercialnih, političnih ali
dobrodelnih organizacij ali prizadevanj (vključno z neprofitnimi organizacijami, političnimi kampanjami, skupinami
ali slavnimi osebami).
Stran lahko upravljate samo, če se pooblaščeni predstavnik subjekta Strani.
Vsa vsebina, objavljena na Straneh, bo na voljo vsem uporabnikom Storitev.
Na Strani ne smete objavljati vsebin, ki so oglasi, ali se lahko smatrajo za oglase.
Ne smete določati pravil pod temi pravili, ki so določena v teh Pogojih uporabe, da bi upravljali uporabo Strani,
ki jo vodite.
Vaša stran se ne bo uporabljala primarno ali bistveno za promocijo ali reklamiranje alkohola ali tobaka,
strelnega orožja ali drugih izdelkov ali storitev, ki se ne morejo kupiti zakonito in jih ne smejo uporabljati mladoletni.
Vaše strani ali vsebine na vaši Strani ne boste naslavljali otrokom, starim manj kot 13 let .
Če zbirate informacije o uporabnikih, boste te informacije uporabili samo za svoje notranje poslovne interese v
zvezi z vašo uporabo Storitve in v skladu s politiko zasebnosti Foursquare.
Ne boste zavajali uporabnikov, da bomo "všečkali" vašo Stran.
Odgovorni ste za to, da zagotovite, da je vaša Stran, vključno z vsebino, ki jo objavite na vaši Strani, v skladu z
vsemi veljavnimi zakoni, pravili in odredbami in temi Pogoji uporabe, in vsemi oglaševalskimi, marketinškimi,
zasebnimi ali drugimi samoregulativnimi pravili, veljavnimi na vašem področju.



1.1.12 Posebni pogoji za pooblaščena mesta sodnega postopka.

Če ste pooblaščeni predstavnik mesta sodnega postopka, se strinjate s pogoji podjetja Foursquare o mestu
sodnega postopka (Venue Terms and Conditions).

1.1.13. Posebni pogoji za razvojnike.
Če ste razvojnik ali operater katere koli aplikacije ali storitve, ki uporablja Foursquare vmesnik za
programiranje aplikacij, se strinjate s Politiko platforme (Platform Policy) in Licenčno pogodbo API (API
License Agreement) od Foursquare.

1.1.14. Spletne strani in storitve tretje strani.
Storitev vam lahko dovoljujejo, da se povežete z drugimi spletnimi stranmi, storitvami ali viri na Internetu, ali
lahko druge spletne strani, storitve ali viri vsebujejo linke na Spletno stran. Kadar vstopate na spletne strani
tretje strani, to naredite na svojo odgovornost. Te druge spletne strani niso pod kontrolo Foursquare in
zavedate se, da Foursquare ni odgovoren za vsebine, funkcije, točnosti, zakonitosti, ustreznosti ali druge
aspekte take spletne strani ali vira. Vključitev katerega koli takšnega linka ne pomeni odobritve s strani
Foursquare ali povezave z njegovimi operaterji. Poleg tega se zavedate in strinjate, da Foursquare ne bo
odgovoren, posredno ali neposredno, za kakršno koli škodo ali izgubo, ki je povzročena ali bi lahko bila
povzročena zaradi ali v zvezi z uporabo ali zaradi zaupanja tem vsebinam, izdelkom ali storitvam, ki so na
voljo na ali preko take spletne strani ali vira.

1.1.15 Prenehanje.
Foursquare lahko prekine vaš dostop do celotne ali do dela Storitve in/ali Add-to Link kadarkoli, z ali brez
vzroka, z ali brez obvestila, ki lahko začne veljati takoj in ima lahko za posledico izgubo in uničenje vseh

podatkov, povezanih z vašim članstvom. Če želite prekiniti vaš račun, to naredite tako, da sledite navodilom
na Spletni strani. Vse članarine, ki so bile tukaj plačane, so nepovratne. Vsi členi teh Pogojev uporabe, ki bi
po svoji naravi morali veljati naprej, veljajo naprej, vključno, toda brez omejitev, z lastništvom, zanikanje
odgovornosti, zavarovanj pred škodo in omejevanje odgovornosti.

1.1.16 Zanikanje odgovornosti.
Razen v obsegu, kot to zahteva zakon, Foursquare nima posebnega odnosa ali zaupne dolžnosti do vas.
Zavedate se, da Foursquare nima nadzora in ne dolžnosti, da ukrepa glede: kateri uporabniki pridobijo dostop
do Storitve; do kakšnih vsebin dostopate preko Storitve; kakšen učinek ima vsebina lahko na vas; kako lahko
razumete ali uporabljate vsebino; ali kako lahko ukrepate kot rezultat izpostavljenosti vsebini.
Foursquare ni odgovoren glede tega, ali ste vsebino pridobil preko Storitve ali ne. Storitev lahko vsebuje ali
vas napoti na spletno stran, ki vsebuje informacije, ki jih nekateri ljudje lahko smatrajo za žaljive ali
neustrezne. Foursquare ne daje nobenih zagotovil o vsebinah, ki jih vsebuje Storitev ali do njih dostopate
preko Storitve, in Foursquare ne bo odgovoren za točnost, spoštovanje avtorskih pravic, zakonitost ali
spodobnost materialov, ki jih vsebuje ali se do njih dostopa preko Storitve.
Nismo odgovorni glede vaših povezav ali odnosov z ostalimi uporabniki. Razumete, da nikakor ne nadziramo
uporabnikov, niti ne poizvedujemo o njihovem ozadju ali poskušamo preverjati njihovo ozadje ali izjave. Ne
dajemo nobenih razlag ali zagotovil glede vodenja uporabnikov ali verodostojnosti podatkov, ki jih uporabniki
zagotovijo. Nikakor nismo odgovorni za škodo, neposredno ali posredno, splošno, posebno, odškodninsko,
posledično in/ali slučajno, ki nastane zaradi ali v zvezi z upravljanjem vas ali kogarkoli drugega v zvezi s
Storitvami, vključno, toda ne omejeno s telesnimi poškodbami, čustvenim pretresom in škodo, ki nastane
zaradi komunikacije ali srečanja z uporabniki ali osebami, ki jih lahko srečujete preko Storitev. Zato se
strinjate, da boste previdni in da boste osebno poskrbeli za vso medsebojno sodelovanje s katerimkoli
posameznikom, s katerim vstopate v stik preko Storitev, še posebno, če se odločite srečati tako osebo
osebno. Na primer, nikakor ne smete, pod nobenim pogojem, posredovati svojih finančnih informacij (številko
kreditne kartice ali številko bančnega računa) drugim posameznikom.
SPLETNA STRAN, STORITEV, VSEBINA IN ADD-TO LINK SO ZAGOTOVLJENE TAKE KOT SO, KOT SO NA
RAZPOLAGO IN SO ZAGOTOVLJENE BREZ POSEBNIH ZAGOTOVIL ALI ODGOVORNOSTI, BREZ IZRECNIH
ALI IMPLICITNIH JAMSTEV, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO,Z IMPLICITNIMI JAMSTVI ZA NASLOVE,
NEKRŠITVE, ZA PRODAJO IN PRIMERNOST ZA DOLOČENE NAMENE, BREZ KATERIH KOLI JAMSTEV, KI
JIH NAKAZUJE POTEK IZVAJANJA ALI UPORABE TRGOVINE, KAR JE VSE IZRECNO ODKLONJENO, RAZEN
DO TE MERE, KOT TO ZAHTEVA ZAKON.

FOURSQUARE, NJEGOVI DIREKTORJI, ZAPOSLENI, AGENTJE, PREDSTAVNIKI, DOBAVITELJI,
PARTNERJI IN PONUDNIKI VSEBIN NE JAMČIJO; A) DA BO STORITEV VARNA ALI NA VOLJO
KADARKOLI ALI KJERKOLI; B) DA BO VSAKA NAPAKA ALI POŠKODBA ODPRAVLJENA; C) DA BO
VSAKA VSEBINA ALI PROGRAMSKA OPREMA, KI JE NA VOLJO NA ALI PREKO STORITVE BREZ
VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT; D) DA BO REZULTAT UPORABE STORITVE
ZADOVOLJIL VAŠE POTREBE. VAŠA UPORABA SPLETNEGA MESTA, STORITVE, VSEBINE IN ADD-TO
LINKA JE IZKLJUČNO VAŠA ODGOVORNOST. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO OMEJITEV PRI
GARANCIJAH, ZATO ZGORAJ OMENJENE OMEJITVE MOGOČE NE VELJAJO ZA VAS.

1.1.17 Odškodnina.
Braniti in zavarovati morate Foursquare, njegove podružnice in njihove zaposlene, izvajalce, direktorje,
dobavitelje in predstavnike pred kakršno koli izgubo, stroški, dejanji, pritožbami, škodo ali izdatki (vključno z
upravičenimi pravnimi stroški) ali pred odgovornostjo, ki nastane iz ali zaradi vaše uporabe ali napačne

uporabe ali dostopa do Spletne strani, Storitve, Vsebine, Add-to linka ali zaradi vaših uporabniških
predložitev, kršitev teh Pogojev uporabe ali vaših kršitev ali kršitev tretje strani, ki uporabljajo vaš račun,
intelektualne lastnino ali drugih pravic katere koli osebe ali pravne osebe (razen v obsegu, ko kompetentno
sodišče odloči, da je taka tožba nastala zaradi dejanja ali nedejanja Foursquare). Foursquare ima pravico, da
prevzame ekskluzivno obrambo in nadzor nad zadevo, pri kateri gre za vašo odškodnino, v tem primeru boste
pomagali in sodelovali s Foursquare pri zagotavljanju vse razpoložljive obrambe.

1.1.18 Omejitve odgovornosti.
VSA ODGOVORNOST FOURSQUARE, NJEGOVIH DIREKTORJEV, ZAPOSLENIH, AGENTOV,
PREDSTAVNIKOV, PARTNERJEV, DOBAVITELJEV ALI PONUDNIKOV VSEBIN, KI KAKORKOLI
NASTANE ZARADI IZGUBE, KI JE REZULTAT VAŠE UPORABE SPLETNE STRANI, STORITVE,
VSEBINE, UPORABNIŠKIH PREDLOŽITEV ALI ADD-TO LINKA, JE IZRECNO IZKLJUČENA DO TAKE
MERE, KOT TO DOVOLJUJE ZAKON, RAZEN ČE SODIŠČE USTREZNE SODNE OBLASTI DOLOČI, DA
JE TO ODGOVORNOST FOURSQUARE, NJEGOVIH DIREKTORJEV, ZAPOSLENIH, AGENTOV,
PREDSTAVNIKOV, PARTNERJEV, DOBAVITELJEV ALI PONUDNIKOV VSEBIN (ČE PRIDE V POŠTEV),
SKUPNA VREDNOST ODGOVORNOSTI PA BO OMEJENA NA 100 AMERIŠKIH DOLARJEV (100$).
DO NAJVEČJE MOŽNE MERE, KOT TO DOVOLJUJE VELJAVNI ZAKON, V NOBENEM PRIMERU NE
BODO FOURSQUARE, NITI NJEGOVI DIREKTORJI, ZAPOSLENI, AGENTJE, PREDSTAVNIKI,
PARTNERJI, DOBAVITELJI IN PONUDNIKI VSEBIN ODGOVORNI PO POGODBI, ŠKODNO,
OBJEKTIVNO, ZARADI ZANEMARJANJA ALI DRUGE PRAVNE ALI PRAVIČNE TEORIJE ALI KAKO
DRUGAČE (NE GLEDE NA TO ALI SO FOURSQUARE ALI NJEGOVI DIREKTORJI, ZAPOSLENI,
AGENTJE, PREDSTAVNIKI, PARTNERJI, DOBAVITELJI ALI PONUDNIKI VSEBIN VEDELI PREDČASNO
ZA TE OKOLIŠČINE, KI SO PRIVEDLE DO TAKE IZGUBE ALI ŠKODE) GLEDE NA SPLETNE STRANI,
STORITVE, VSEBINE, UPORABNIŠKE PREDLOŽITVE ALI ADD-TO LINKA ZARADI:

POSREDNE ALI POSLEDIČNE IZGUBE ALI ŠKODE;

IZGUBE DEJANSKEGA ALI PREDVIDENEGA DOBIČKA;

IZGUBE DOHODKA;

IZGUBE DOBREGA IMENA;

IZGUBE PODATKOV;

IZGUBE PREDVIDENIH PRIHRANKOV;

ZAPRAVLJENIH STROŠKOV; ALI

STROŠKOV NABAVE ZA NADOMESTNE PROIZVODE ALI STORITVE.
NOBEN ČLEN V TEH POGOJIH UPORABE NE SME BITI ZASNOVAN TAKO, DA IZLOČI ALI OMEJI VAŠO
ODGOVORNOST GLEDE NA KATEROKOLI ODŠKODNINO, KI JO MORATE PLAČATI POD TEMI POGOJI
UPORABE. VELJAVNI ZAKON MOGOČE NE BO DOVOLIL OMEJITEV ALI IZLOČITEV ODGOVORNOSTI
ALI NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, TOREJ ZGORAJ OMENJENA OMEJITEV ALI IZLOČITEV
VERJETNO NE BO VELJALA ZA VAS. V TAKIH PRIMERIH BO ODGOVORNOST FOURSQUARE
OMEJENA DO TE MERE, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNI ZAKON.
IZKLJUČNO V ZVEZI Z UPORABNIKI, KI SE NAHAJAJO NA EVROPSKEM EKONOMSKEM PODROČJU
(EEA) IN/ALI V AVSTRALIJI, NE SME NOBEN ČLEN V TEH POGOJIH UPORABE BITI ZASNOVAN TAKO,
DA BI IZLOČEVAL ALI OMEJEVAL NAŠO ALI VAŠO ODGOVORNOST ( ČE JE POTREBNO) ZARADI:



SMRTI ALI OSEBNE POŠKODBE, KI BI NASTALA KOT REZULTAT NAŠEGA ALI VAŠEGA
ZANEMARJANJA (kot je primerno);
PREVARE (VKLJUČNO Z GOLJUFIVIM ZAVAJANJEM), KRAJE ALI DRUGEGA KRIMINALNEGA
DEJANJA; ALI



KATEREKOLI KRŠITVE KATEREKOLI OBVEZNOSTI, KI SO NAVEDENE V POGLAVJU 12 ZAKONA
O PRODAJI BLAGA IZ LETA 1979 ALI V POGLAVJU 2 ZAKONA O DOBAVI BLAGA IN STORITEV IZ
LETA 1982.

1.1.19 Zakon, ki ureja spore
Tiskana verzija teh Pogojev uporabe in vseh obvestil v elektronski obliki bodo dopustne v sodnih ali upravnih
postopkih, ki temeljijo na ali so v zvezi s temi Pogoji uporabe v enaki meri in v skladu z enakimi pogoji, kot
drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki prvotno izvirajo in so vzdrževani v tiskani obliki. Vi in Foursquare se
strinjata, da vsak tožbeni razlog, ki izvira iz ali zaradi Storitve, se mora začeti reševati v enem (1) letu po
nastanku tožbenega razloga; v nasprotnem primeru bo taka tožba zastarala.
Razen za uporabnike v EEA in/ali Avstraliji, bodo veljala naslednje arbitražne in veljavne zakonske odredbe:


Ti Pogoji uporabe se bodo vodili in tolmačili v skladu z zakoni države New York, razen kolizijskega prava, in v
Združenih državah Amerike. Za vse namene teh Pogoje uporabe, strani privolita v izključno sodno oblast in mesto
sodnega postopka na Zveznih sodiščih Združenih držav ali državnih sodiščih, ki se nahajajo v Južnem okrožju New
Yorka. Uporaba Storitve ni pooblaščena v nobeni jurisdikciji, ki ne uveljavlja vseh odločb teh Pogojev uporabe,
vključno toda brez omejitev, s tem poglavjem. Če sprejmete te Pogoje uporabe v imenu subjekta Zvezne vlade
Združenih držav, ki zakonito ne more sprejeti členov o nadzoru nad zakoni, sodni oblasti ali mestu sodnega postopka,
potem ti členi ne veljajo za vas, ampak se bodo ti Pogoji uporabe in dejanja v zvezi z njimi vodila po zakonu
Združenih držav Amerike (brez sklicevanja na kolizijska pravila) in, ob odsotnosti zveznega zakona in v meri, ki jo
dovoljuje zvezni zakon, po zakonih Države New York (razen izbire prava).


Izključno v zvezi z uporabniki v EEA in/ali Avstraliji, bodo veljala naslednje arbitražne in veljavne zakonske
odredbe:

Ti Pogoji uporabe in spori ali tožbe, ki nastanejo zaradi ali v zvezi z njimi, se bodo vodili in tolmačili v skladu z
zakoni Anglije. Vsi spori in tožbe, ki nastanejo zaradi ali v zvezi s temi Pogoji uporabe morajo biti v skladu z
izključno sodno oblastjo na Sodiščih Anglije, katerim se morata strani nepreklicno pokoriti.


1.1.20 Vladna uporaba.
Uporaba, podvajanje, reproduciranje, izdajanje, spreminjanje, razkrivanje ali prenašanje programske opreme,
aplikacij ali pripomočkov je omejena v skladu z Zveznimi predpisi pridobivanja, ki veljajo za vse civilne
agencija in z Zveznimi obrambnimi predpisi reguliranja, ki veljajo za vojaške agencije. Vsaka programska
oprema, aplikacija ali pripomočki so "komercialni izdelek", "komercialna računalniška programska oprema" in
"dokumentacija komercialne računalniške programske opreme", V skladu s temi predpisi, se uporaba katere
koli programske opreme, aplikacije ali pripomočkov vodi izključno po teh Pravilih uporabe.

1.1.21 Integracija in ločljivost.
Ti Pogoji uporabe so celotna pogodba med vami in Foursquare v zvezi s Storitvijo in uporabo Spletne strani,
Storitve, vsebine, uporabniških predložitev ali Add-to Linka in ukinja vse predhodne ali novejše komunikacije
in predloge (ustne, pisne ali v elektronski obliki) med vami in Foursquare glede Spletne strani. Če se bo
katera odločba v teh Pogojih uporabe izkazala za neizvršljivo ali neveljavno, bo ta odločba omejena ali
odstranjena do take mere, kot je potrebno, da ti Pogoji uporabe ostanejo v celoti veljavni in izvršljivi. Neuspeh
katere koli strani, da uporabi katerokoli pravico, ki ji je zagotovljena tukaj, se ne bo smatral za odpoved
nadaljnjih pravic iz teh pravil. Odklonitev strinjanja v vsakem posebnem primeru ne pomeni, da bo odklonitev
strinjanja veljala tudi v bodoče. Z namenom, da bo katerakoli odpoved soglasja s temi Pogoji uporabe
obvezujoča, vam mora Foursquare zagotoviti pisno obvestilo o taki odpovedi preko enega od svojih
pooblaščenih predstavnikov.

1.1.22. Spreminjanje Pogojev uporabe
Foursquare ima pravico, po svoji lastni presoji, spremeniti ali zamenjati katera koli Pravilo uporabe, ali
spremeniti, začasno odložiti ali prekiniti Storitev (vključno, toda ne omejeno, z dostopnostjo do vseh funkcij,
podatkovne baze ali vsebine) kadar koli tako, da objavi obvestilo na Spletni strani ali da pošlje obvestilo preko
Storitve ali elektronske pošte. Foursquare lahko na določene funkcije ali storitve naloži omejitve ali omeji vaš
dostop do nekaterih delov ali do celotne Storitve brez obvestila ali določenih obveznosti. Vaša odgovornost je,
da preverjate Pogoje uporabe redno glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba Storitve po objavi sprememb v
teh Pogojih uporabe pomeni, da ste te spremembe sprejeli.

1.1.23 Odpoved teh Pogojev uporabe
Glede na uporabnike, ki se nahajajo v EEA, ki želijo dobiti Storitve in/ali zagotoviti uporabniške predložitve,
in/ali zagotoviti ali dostopati do vsebin preko Spletne strani, taki uporabniki lahko imajo pravico, da anulirajo
te Pogoje uporabe v okviru Evropske direktive o prodaji na daljavo (Directive (97/7/EC) ("Directive") v 7 dneh
od sprejetja teh Pogojev uporabe izključno v takem obsegu, kot jo ta pravica v okviru Direktive dovoljuje tem
uporabnikom, razen če taka pravica do anuliranja velja, bo prenehala delovati od trenutka dejanske uporabe
Storitve in/ali pogojev uporabniških predložitev, in/ali odredb ali dostopa do Vsebin preko Spletne strani s
strani teh uporabnikov.

1.1.24 Mešano.
Foursquare ne bo odgovoren za neuspeh opravljanja obveznosti po teh pogojih, kadar je ta neuspeh rezultat
dejanja, nad katerim Foursquare nima nobenega nadzora, vključno, toda ne omejeno z mehanskimi,
elektronskimi ali komunikacijskimi napakami ali degradacijo (vključno z "line-noise" vmešavanjem). Ti Pogoji
so osebno za vas in jih ni dovoljeno dodeljevati, prenašati ali podlicenzirati, razen s predhodnim pisnim
soglasjem Foursquare. Foursquare lahko dodeli, prenese ali delegira katerokoli pravico ali dolžnost iz teh
pogojev brez soglasja. Nobena agencija, partnerstvo, mešana družba ali delovni odnos ne sme nastati kot
rezultat teh Pogojev uporabe in nobena stran ni pooblaščena za to, da kakor koli poveže drugo stran s tem
namenom.
Če ni drugače določeno v teh Pogojih uporabe, bodo vsa obvestila iz teh Pogojev uporabe v pisni obliki in se
bodo smatrala za predana, ko bodo prejeta, če bodo oddana osebno ali poslana preko certificirane ali
registrirane pošte, potrebno je potrdilo o prejemu; kadar je prejem elektronsko potrjen, če je poslano preko
faksa ali elektronske pošte; ali dan po tem, ko je bilo poslano, če je bilo poslano za prejem naslednji dan
preko priznane dostavne službe.
Izključno za uporabnike, ki se nahajajo v EEA in/ali v Avstraliji glede na te Pogoje uporabe in vašo uporabo
Spletne strani, Storitve, vsebine, uporabniških predložitev ali Add-to Linka, se ne sme noben člen iz teh
Pogojev uporabe smatrati, kot da dodeljuje pravice ali koristi kateri koli osebi, ki ne predstavlja nas in vas (in
naše in vaše pravne naslednike ali prevzemnike), ali pravico tretji stran, da uveljavi katero koli odredbo iz teh
Pogojev, ravno tako se mi in vi strinjamo, da ne nameravamo, da bi bila katera koli odločba iz teh Pogojev
uporabe uveljavljena s strani tretje strani na podlagi pogodbe (Zakon o pravica tretje strani iz 1999).

1.1.25 Jezik.
Kjer vam bo Foursquare zagotovil prevod angleške verzije Pogojev uporabe, se strinjate, da je prevod
zagotovljen samo za vaše udobje in da bo angleška verzija Pogojev uporabe vodila vaš odnos s Foursquare
Če bo kakršno koli nasprotje med angleško verzijo in prevodom Pogojev uporabe, potem bo imela angleška
verzija prednost. .

1.1.26 Kontakt.
S Foursquare se lahko povežete na naslednjem naslovu: 568 Broadway, 10th Floor, New York, NY 10012.

