SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA PRI ODDAJANJU KUHARSKIH RECEPTOV NA OKUSNO.JE
OPOZORILO: Z oddajanjem kuharskih receptov na Okusno.je se uporabnik zaveže, da se strinja z
vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja. Uporabnik se s sodelovanjem
prav tako zaveže, da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe spletne strani Okusno.je.
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Skladno s temi pravili uredništvo spletnega portala Okusno.je vabi svoje spletne uporabnike, da
nam pošljejo svoj kuharski recept, za katerega menijo, da bi bil zanimiv in primeren za objavo na
Okusno.je.
1.2 Spletni uporabnik, ki prispeva recept, izjavlja, da je ta izviren.
1.3 Vsak, ki prispeva recept, se strinja s pravili sodelovanja in jamči, da je recept, ki ga pošilja, njegovo
izvirno avtorsko delo, ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na
avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja,
poslanega recepta ne objavi.
1.4. Če uporabnik priloži fotografijo, zanjo jamči, da je njegovo avtorsko delo, in se tako za recept kot
fotografijo strinja, da na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice za recept in
fotografijo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene
pravice do recepta in fotografije. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in
neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače
vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in
spreminjanje fotografije in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji. Vsi recepti in
so lahko objavljeni tudi na socialnih omrežjih, na profilu Okusno.je in na drugih spletnih straneh v
lasti podjetja PRO PLUS.
1.5 Organizator si pridržuje pravico, da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če uporabnik brez
vednosti organizatorja pošlje fotografijo, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini,
Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, organizator za kršenje avtorskih pravic
ne odgovarja.
1.6 Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejetega recepta in/ali fotografije.
1.7 Uporabnik, ki prispeva recept in fotografijo, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.
2. DEFINICIJE POJMOV
2.1 Organizator in izvajalec sta POP TV, d. o. o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana in PRO PLUS d.o.o.,
Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ''izvajalec'').
2.2 Pravila definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci sodelujejo.
2.3 Udeleženci so lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki želijo sodelovati pri oddaji
recepta, se strinjajo s pogoji uporabe spletne strani Zadovoljna.si in s pravili oddaje recepta,
objavljene na Okusno.je

3. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
3.1 Upravljavec osebnih podatkov je izvajalec. Vsak udeleženec upravljavcu dovoljuje, da vodi,
vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov. Izvajalec zagotavlja obdelavo osebnih
podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec
zagotavlja, da bo zbrane podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do
morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Izvajalec se zavezuje, da
podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne
privolitve razen pogodbenim upravljavcem, ki za posameznega upravljavca izvajajo podporo za
obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev.
Upravljavec bo zbrane osebne podatke obdeloval za namene oddaje recepta ter za druge namene, za
katere je kandidat prostovoljno podal svojo privolitev, ki velja do preklica. S prijavo sodelujoči izrecno
soglaša, da v zvezi z oddajo recepta dovoljuje objavo svojega imena, priimka in kraja v primeru, da bo
objavljen.
Udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Uveljavljanje svojih pravic pri izvajalcu
lahko udeleženci zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov dpo@pop-tv.si (kontaktni
naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov). Privolitev k uporabi osebnih podatkov lahko
udeleženec kadarkoli prekliče s pisno izjavo na navedeni elektronski naslov, pri čemer preklic
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem le - te.
4. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
4.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na
podpora@okusno.je. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v
zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca.
4.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.
5. SPREMEMBE
5.1 Izvajalec lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali
vzroki na strani javnosti.
5.2 Izvajalec bo o vseh spremembah in novostih za oddajo recepta obveščal udeležence z objavami
na spletni strani Okusno.je.
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