
 
 

 

Splošni pogoji 
 

 

SPLOŠNO 
Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezni dogodek, varovanje osebnih podatkov in izvedbo. 
Splošni pogoji so sestavni del prijavnice na dogodek. Posameznik, ki se na dogodek prijavi, v celoti, nepreklicno in 
brezpogojno sprejema te Splošne pogoje, ki so dostopni na http://www.in516ht.com/pogoji.pdf.  
 
PRIJAVA 
Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani ali po e-pošti. Posameznik mora 
obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, podjetje, e-naslov in mobilno telefonsko številko). Posameznik z 
vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni. Na dogodek lahko prijavi samo sebe osebno. 
Odjava od dogodka je možna v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov  hello@in516ht.com. 
Organizator si pridržuje pravico, da zavrne prijavo na dogodek v primeru, da je prijavljeni zaposlen v konkurenčnem 
podjetju. 
 
PROGRAM 
Organizator jamči za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb. 
Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo organizator posebej označil in 
napovedal vnaprej v vseh javnih objavah programa. 
 
FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE DOGODKOV 
Organizator si pridružuje pravico do avdio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. 
Organizator lahko avdio, video in foto gradiva z  dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene. 
 
PREZENTACIJE PREDAVATELJEV 
Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo 
avtorsko delo. Na spletni strani jih po dogodku izjemoma objavimo po dogovoru in z dovoljenjem predavatelja. 
 
ODPOVED DOGODKA 
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile 
dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi oziroma odpove. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene 
najmanj dva (2) delovna dneva pred napovedanim dogodkom. Obveščanje bo potekalo prek elektronske pošte, ki 
jo je posameznik navedel v prijavi na dogodek. 
 
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke zbrane v okviru prijave na dogodek ali drugače v okviru 
dogodka, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov  za 
namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, brez predhodnega obvestila in 
pridobitve pisnega soglasja posameznika. Nameni obdelave osebnih podatkov so opredeljeni v nadaljevanju. 
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Osebni podatki se obdelujejo za namen komuniciranja (po e-pošti, SMS ali telefonu) z namenom odgovora na 
posameznikovo vprašanje ali povpraševanje. V primeru soglasja z obveščanjem o novih vsebinah, dogodkih ali 
dokumentih na spletni strani se osebni podatki obdelujejo z namenom obveščanja o teh novostih po e-pošti. 

 
Pri prijavi na dogodke se osebni podatki obdelujejo z namenom evidentiranja udeležencev ter obveščanja, ki je v 
zvezi z dogodkom. Udeleženec lahko soglasje za obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom organizatorju. 
 
 
 
 
Splošni pogoji veljajo od 1. 12. 2018  


