SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE DOGODKU:
»Naučite se prepoznati in obvladati stres«

1. Splošne določbe
Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na dogodek naučite se obvladovati stres (v
nadaljevanju: dogodek) pred njegovo izvedbo, varovanje osebnih podatkov in izvedbo
dogodka in vseh njegovih morebitnih ponovitev. Organizator dogodka je ADRIATIC
SLOVENICA Zavarovalna družba d. d. (v nadaljevanju: organizator), partner pri organizaciji
dogodka pa RC-IKTS Žalec, d. o. o. (v nadaljevanju: partner).
Splošni pogoji so sestavni del prijavnice na dogodek (in njegovih morebitnih ponovitvah).
Posameznik, ki se na dogodek prijavi, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te
Splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani https://strani.as.si/naucite-se-prepoznati-inobvladati-stres/.

2. Prijava na dogodek
Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani
https://strani.as.si/naucite-se-prepoznati-in-obvladati-stres/, kjer mora posameznik obvezno
navesti svoje ime, priimek, e-naslov, poštno številko in GSM številko. Posameznik z vpisom
teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni. Na dogodek lahko posameznik prijavi
samo sebe osebno. Posameznik s prijavo dovoljuje, da organizator dogodek snema in
fotografira in po dogodku javno objavi video posnetke in fotografije iz dogodka.
Število mest je omejeno, zato

bo prijava mogoča do zapolnitve prostih mest oz. do

odstranitve prijavnega obrazca.
Odpoved prijave na dogodek je možna v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov
info@as.si.

3. Udeležba na dogodku
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je predhodna prijava nanj obvezna. Posameznik
si stroške prevoza na dogodek ali druge stroške, ki bi nastali v okviru prijave ali udeležbe na
dogodku, krije sam. Posameznik se dogodka udeležuje prostovoljno in na lastno
odgovornost.

4. Odpoved dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter da v primeru premajhnega
števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga dogodek terminsko ali lokacijsko
prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek
najkasneje tri dni pred dogodkom, in sicer prek brezplačnega SMS-sporočila in/ali prek
elektronske pošte, ki jo je posameznik navedel v prijavi na dogodek.
Organizator si prav tako pridržuje pravico, da osebi, ki bi motila potek dogodka oz. se na
dogodku ne bi vedla primerno, prepove udeležbo na dogodku oz. jo prosi, da prostor
dogodka zapusti. V takšnem primeru ali v primeru odpovedi organizator ne odgovarja za
morebitno nastalo škodo udeležencu.

5. Vsebina dogodka
Izjave, mnenja, stališča, priporočila in nasploh vsebina dogodka (in vseh njegovih morebitnih
ponovitev) izražajo izključno stališča avtorjev/predavateljev ter povabljenih gostov na
dogodku, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali organizatorja ali partnerja pri
izvedbi dogodka. Avtorji predavanj jamčijo za avtorstvo in prevzemajo vso odgovornost za v
dogodka predstavljene in objavljene prispevke. Slikovno ali zvočno snemanje dogodka je
prepovedano, razen v primeru, če za to obstaja predhodno pisno soglasje organizatorja.

6. Uporaba osebnih podatkov
Upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na dogodek ali drugače v
okviru dogodka je organizator. Organizator se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke,
navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1) samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval
tretjim osebam.
Prijavitelj soglaša, da organizator hrani vse podatke, pridobljene prek prijavnega obrazca ali
v okviru dogodka, ter jih obdeluje oz. uporablja za namene izvajanja nagradne igre in za
namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah) vse
do preklica. Vsem prijavljenim in udeleženim na dogodku so skladno z ZVOP-1 zagotovljene
pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih
podatkov, ki se nanašajo nanje. Prijavitelj in/ali udeleženec dogodka lahko kadarkoli pisno
zahteva, da se s strani organizatorja dogodka njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo

uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na sedež organizatorja.
Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki tega posameznika
prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo
posameznik o tem tudi obveščen.

7. Veljavnost splošnih pogojev
Ti splošni pogoji veljajo od 20. septembra 2017 naprej, in sicer se nanašajo na dogodek in
vse njegove morebitne ponovitve v letu 2017.

8. Piškotki spletne strani https://strani.as.si/naucite-se-prepoznati-in-obvladati-stres/
Z uporabo spletne strani https://strani.as.si/naucite-se-prepoznati-in-obvladati-stres/ obiskovalci
soglašajo z uporabo piškotkov omenjene strani. Piškotki ne hranijo osebnih podatkov, so pa
temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med
spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z
njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je
prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Piškotki spletnega mesta https://strani.as.si/naucite-se-prepoznati-in-obvladati-stres/:
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V Kopru, 20. septembra 2017
ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.

