
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA  

 

OPOZORILO: Ob prevzemu e-knjige se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj 

navedenih pogojih in pravilih sodelovanja. Hkrati se uporabnik zaveže, da je seznanjen s splošnimi 

pogoji uporabe spletne strani vizita.si.  

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE  

E-knjigo si lahko naložite na spletni strani fitpohoroskopu.zadovoljna.si od 20. 4. 2017 naprej. E-knjiga 

je spletni priročnik, ki ga uporabnik prevzame tako, da odda svoj elektronski naslov.  

 

2. DEFINICIJE POJMOV  

Izvajalca in organizatorja e-knjige sta 12media, d. o. o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana in PRO 

Plus, d. o. o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana. E-knjigo si uporabnik lahko naloži na spletni strani 

fitpohoroskopu.zadovoljna.si.  

E-knjigo si lahko naloži vsak uporabnik spletne strani crevesje.vizita.si. Z oddajo svojih podatkov se 

uporabnik strinja s tem, da oba organizatorja njegove podatke obdelujeta v skladu s temi pravili in 

pogoji sodelovanja.  

 

3. POTEK  

Vsi kandidati, ki želijo sodelovati morajo oddati svoje podatke na spletni strani crevesje.vizita.si in si 

naložiti e-knjigo.  

 

4. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV  . 

Vsak sodelujoči izvajalcema 12media, d.o.o., in PRO Plus, d.o.o., dovoljuje, da vodita, vzdržujeta, 

združujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v 

skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Izvajalca 

zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu. Izvajalca lahko obdelujeta zbrane osebne podatke 

za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za 

ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o 

ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Izvajalca nagradne igre se 

zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam. 

Prijavljeni soglašajo, da se lahko njihovi podatki zbirajo, obdelujejo in uporabljajo v marketinške in 

trženjske namene organizatorjev. Organizatorja skrbita za varnost podatkov in jih ne bosta 

posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega 

soglasja posameznika. 

 

 



7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE   

Vse pritožbe in reklamacije rešujeta izvajalca. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalca zavezujeta, 

da jih bosta odpravila v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca. 

Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 

 

8. SPREMEMBE  

Izvajalca lahko spremenita ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki 

na strani javnosti. 

Izvajalca bosta o vseh spremembah in novostih obveščala udeležence z objavami na spletni strani 

zadovoljna.si ali fitpohoroskopu.zadovoljna.si  

 

Ljubljana, 19. 4. 2017 

 

http://www.vizita.si/

