
                                                                                                                         

 
SPLOŠNI POGOJI PREVZEMA IN UPORABE E-KNJIGE »MESO KAMNIK« 

 
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 Okusno.je.  

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
E-knjigo si lahko naložite na spletni strani Okusno.je od 5. 11. 2018 dalje. E-knjiga je spletni priročnik, 

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

2. DEFINICIJE POJMOV 
 
Organizator in izvajalec e-knjige sta POP TV, d. o. o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana in PRO PLUS, d. o. 
o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ''izvajalec''). Naročnik e-knjige je Meso Kamnik 
mesna industrija d.d., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik (v nadaljevanju ''naročnik''). E-knjigo si 
uporabnik lahko naloži na spletni strani Okusno.je. 
 
E-knjigo si lahko naloži vsak uporabnik spletne strani Okusno.je. Z oddajo svojih podatkov se 

uporabnik strinja s tem, da izvajalec in naročnik njegove podatke obdelujeta v skladu s temi pravili in 

pogoji sodelovanja. 

3. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 
 
Upravljavca osebnih podatkov sta izvajalec in naročnik (skupaj ''upravljavec''). Vsak posameznik, ki 
prenese e-knjigo, upravljavcu dovoljuje, da vodita, vzdržujeta, združujeta in obdelujeta zbirko zbranih 
osebnih podatkov. Izvajalec in naročnik zagotavljata obdelavo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat 
veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavca zagotavljata, da bosta zbrane podatke 
hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij 
podatkov nepooblaščenim osebam. Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da podatkov ne bosta 
posredovala, posodila ali prodala 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. 
 
Upravljavca bosta zbrane osebne podatke obdelovala za namene izvedbe akcije ter za druge namene, 
za katere je kandidat prostovoljno podal svojo privolitev, ki velja do preklica. S prenosom e-knjige 
posameznik izrecno soglaša, da v zvezi z akcijo dovoljuje objavo svojega imena, priimka in kraja. 
 
Posamezniki 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 

nagradne igre lahko udeleženci zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov dpo@pop-

tv.si, pri naročniku e-knjige pa na tajnistvo@ihan.si (kontaktni naslovi pooblaščenih oseb za varstvo 

osebnih podatkov pri posameznem upravljavcu). Privolitev k uporabi osebnih podatkov lahko 

posameznik 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. 
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4. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE 
 
Vse pritožbe in reklamacije rešujeta izvajalec in naročnik. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec 
in naročnik zavezujeta, da jih bosta odpravila v zakonsko določenem času in o tem obvestila 
posameznika. Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 
 
5. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 
 
Vsebina e-knjige, pripravljene s strani naročnika, je njena last ter predmet avtorskopravne zaščite in 
drugih pravic intelektualne lastnine. Vsebina e-knjige se lahko uporablja izključno v nekomercialne 
namene. Prepovedano je razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje vsebin e-
knjige ali podatkov, vsebovanih v njej, razen v primeru pisnega soglasja naročnika.  
 
6. SPREMEMBE 
 
Izvajalec in naročnik lahko spremenita ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. Izvajalec in naročnik bosta o morebitnih spremembah in novostih 
teh pogojev obveščala na spletni strani Okusno.je. 
 
Ljubljana, 5. 11. 2018 


