SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
SPLETNIH STRANI EVENTNIKA, TOP DOGODKI IN WORLD OF SYNERGY
Podatki o upravljavcu spletne strani
Naziv: Eventnika d. o. o.
Naslov: Vojkova cesta 63
Pošta in kraj: 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI62558196
Matična številka: 6704573000
Kontaktni elektronski naslov: info@eventnika.si
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: podjetje je vpisano v sodni register dne 13.
10. 2014
Splošni pogoji poslovanja veljajo za spletne strani www.eventnika.si, www.topdogodki.si in
www.worldofsynergy.com od 14. 03. 2020 dalje.

Uvod
Splošni pogoji poslovanja in uporabe (v nadaljevanju: Pravila) spletnih strani www.eventnika.si,
www.topdogodki.si in www.worldofsynergy.com (v nadaljevanju: Spletno mesto) predstavljajo pravni
dogovor med uporabnikom spletnega mesta (posamezno fizično ali pravno osebo, v nadaljevanju:
Uporabnik) in družbo Eventnika d. o. o., ki je ponudnik in upravljavec (v nadaljevanju: Upravljavec) za
uporabo spletnega mesta in z njim povezanih storitev.
Kadar Uporabnik dostopa do Spletnega mesta ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo Pravila. S
trenutkom sklenitve pogodbe (oddanim naročilom) Uporabnika z Upravljavcem se šteje, da se
Uporabnik strinja, in da sprejema Pravila. Ta Pravila so občasno posodobljena in spremenjena.
Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni Pravila, brez vnaprejšnje
najave. Odgovornost Uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko
uporablja spletno mesto. Nadaljnja uporaba spletnega mesta, po objavi sprememb, pomeni, da se
Uporabnik s temi spremembami strinja.
Razmerje med Upravljavcem in Uporabnikom se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o
mednarodnem zasebnem pravu in postopku. Upravljavec in Uporabnik se zavezujeta morebitne spore
reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani.

Prijava na dogodek (sklenitev pogodbe)
Uporabnik se prijavi na dogodek Pravno formalni vidiki organizacije dogodkov, World of Synergy,
Celodnevna intenzivna delavnica o organizaciji TOP dogodkov ali drug dogodek v organizaciji podjetja
Eventnika d. o. o. (v nadaljevanju: Dogodek) oziroma sklene pogodbo z Upravljavcem na način, da
izpolni prijavnico za prijavo na Dogodek, na Spletnem mestu Upravljavca. V prijavnico vnese zahtevane
podatke in klikne gumb »Registracija«. Na ta način nepreklicno naroči eno ali več kotizacij za udeležbo
na Dogodku. Navodila za plačilo in rok plačila kotizacije prejmejo vsi Uporabniki po prijavi na e-poštni
naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Upravljavec si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oziroma odpove brez obrazložitve. To velja
tudi v primeru, da je Uporabnik že nakazal denar. V tem primeru Upravljavec nakazan denar vrne
Uporabniku.
V kolikor odpove pogodbo Uporabnik, ki je že nakazal denar za kotizacijo, mu Upravljavec navedenega
denarja ni dolžan vrniti. Če se Uporabnik, ki je že nakazal denar za kotizacijo, Dogodka ne more
udeležiti, lahko kotizacijo prenese na drugo osebo ali več oseb.
Upravljavec si pridržuje pravico odpovedati Dogodek iz katerega koli vzroka. V primeru odpovedi
Dogodka s stranki Upravljavca, se slednji zaveže v 14 dneh vrniti kotizacijo vsem Uporabnikom, ki so jo
že plačali. Upravljavec si pridružuje pravico dogodek prestaviti na kasnejši datum in o tem pravočasno
obvestiti Uporabnika. V tem primeru že kupljene vstopnice veljajo za nov datum Dogodka.
Cena dogodka je takšna, kot se trenutno oglašuje na Spletnem mestu. Cena dogodka se lahko
spreminja. Cena lahko velja npr. do določenega datuma, nato pa se spremeni (poviša ali zniža), kar je
tudi zapisano na Spletnem mestu. Vse cene, ki so navedene na Spletnem mestu, so zapisane brez DDV,
ki se zaračunava po 22% stopnji.

Omejitev odgovornosti
Upravljavec ne zagotavlja delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne prevzema odgovornosti za
škodo, ki bi jo utegnil utrpeti Uporabnik s tem, ker ni bilo dostopa do spletnega mesta ali le-to ni
delovala oziroma so bile v delovanju motnje.
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati Uporabnikovi strojni, programski in drugi
opremi s tem, ko je uporabljal Spletno mesto. Uporabnik mora zagotoviti in si priskrbeti ustrezno
zaščitno opreme, ki jo bo uporabljal pri dostopu in uporabi spletnega mesta. Uporabnik je sam
odgovoren, da uporablja modeme, programsko opremo, druge naprave in opremo ter javno
komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti in dovoljenji. Upravljavec zagotavlja ustrezno
opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi
nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja Uporabnika.
Vsebina predavanj na Dogodku izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi
organizacij, v katerih so zaposleni, ali Upravljavca. Upravljavec in njegovi zaposleni ali podizvajalci niso
v nobenem primeru odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi
temeljila na informacijah te Spletnega mesta ali na informacijah, ki so bile pridobljene na Dogodku.
Upravljavec uporablja izjave ali druge trditve avtorjev/predavateljev v zvezi z njihovo prodajo, zaslužki
ali drugimi rezultati, ki so jih slednji dosegli. To ne pomeni, da bodo tudi Udeleženci ali drugi dosegali
podobne rezultate. Zaslužki in rezultati, ki so jih avtorji/predavatelji dosegli v preteklosti, ne
napovedujejo nujno zaslužkov in rezultatov, ki ji bodo dosegali v prihodnosti.
Upravljavec ni odgovoren ne pravno, ne materialno, ne finančno za prihod, odhod in čas, preživet s
strani Uporabnika na Dogodku. Upravljavec ne odgovarja za morebitne poškodbe, bolezni ali
morebitno odtujitev lastnine ali poškodbe na lastniki Uporabnikov v času prisotnosti na Dogodku.
Upravljavec si pridružuje pravico do spremembe programa Dogodka.

Varstvo osebnih podatkov
Vsak Uporabnik spletnega mesta s sprejemom Pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih
osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta in pošiljanje elektronske pošte.
Upravljavec se zavezuje vse pridobljene osebne podatke Uporabnikov obdeloval skladno z veljavno
zakonodajo.
Uporabnik še dodatno izjavlja, da se v popolnosti strinja, da lahko Upravljavec hrani in uporablja
sledeče osebne podatke: Uporabnikovo ime in priimek, naslov ter naslov elektronske pošte obdeluje
za namene neposrednega trženja, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, pošiljanje ponudb,
promocijskih gradiv, voščilnic, revij, raznih nagradnih akcij ter vabil na dogodke, komuniciranja,
vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, prilagajanja ponudbe, segmentiranja in izvajanja
drugih vrst tržnih in poslovnih analiz ter druge namene.
Uporabniki imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Upravljavca
kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni na prijavnici in v teh Pravilih, če si želijo ogledati, popraviti,
spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Upravljavca.
Na zahtevo Uporabnika je Upravljavec dolžan v 15 dneh ustrezno prenehati z uporabo osebnih
podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in
storitev, ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti Uporabnika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj v
zvezi s tem krije Upravljavec.
Uporabnik s sklenitvijo pogodbe z Upravljavcem potrjuje in izjavlja, da je ustrezno seznanjen s svojo
pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov,
ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/2007.
Uporabnik s sklenitvijo pogodbe z Upravljavcem tudi potrjuje, da ga je Upravljavec seznanil z dejstvom,
da zbranih podatkov ne bodo posredoval tretjim osebam. Uporabniki, ki se želijo odjaviti od
prejemanja e-novic, se lahko odjavijo na Spletnem mestu.

Pravice intelektualne lastnine
Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video
vsebine, ipd.), vsebovane na Spletnem mestu, so avtorsko delo Upravljavca in zato že s svojim
nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite
intelektualne lastnine.
Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne
namene. Vsakemu posameznemu Uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le
v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na Spletnem mestu, se v nobenem primeru
ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na Spletnem mestu, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v
nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila
o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda
oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi
pogoji in brez dodatnih omejitev. Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi
pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po
Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih
strani ni dovoljeno.
Uporabnik spletnega mesta se s sprejemom Pravil izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene
na spletnem mestu, označi z logotipom Upravljavca. Prav tako se Uporabnik izrecno strinja, da
Upravljavec na svojem Spletnem mestu objavi fotografije in/ali videoposnetke, posnete na dogodku.
Vsa vsebina spletnega mesta je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev. Varstvo zajema
zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno
kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor
posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.
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