
                                                                                                                                                                                                                             

 
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V  

SVETOVALNEM KOTIČKU S SVETOVALKO ZA OSEBNI RAZVOJ  
NA PORTALU VIZITA.SI! 

 
OPOZORILO: Ob oddaji vprašanja se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj 
navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v svetovalnem kotičku s svetovalko za osebni razvoj. Hkrati 
se uporabnik zaveže, da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe spletnega portala Vizita.si. 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1 Skladno s temi pravili pripravlja uredništvo spletnega portala Vizita.si svetovalni kotiček s 
svetovalko za osebni razvoj (v nadaljevanju: svetovalni kotiček). 
 
1.2 Pogoji in način sodelovanja v so objavljeni na portalu Vizita.si. 
 
1.3 Svoja vprašanja lahko oddate kadarkoli na Vizita.si, svetovalni kotiček bo objavljen do 31. 12. 2019. 
Vprašanja in osebni podatki bodo posredovani svetovalki za osebni razvoj. Vsakega sodelujočega bo 
kontaktirala svetovalka in odgovore na svoja vprašanja prejme individualno. 
 
2. DEFINICIJE POJMOV 
2.1 Organizator in izvajalec rubrike sta POP TV, d. o. o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana in PRO PLUS 
d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ''izvajalec''), naročnik svetovalnega kotička je 
STUDIO HELIANTHA, BIOENERGIJA IN SVETOVANJE, D.O.O., Tržaška cesta 121, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju »naročnik«) 
 
2.2 Pravila sodelovanja definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci sodelujejo v svetovalnem 
kotičku. 
 
2.3 Udeleženci v svetovalnem kotičku so lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki želijo 
sodelovati v svetovalnem kotičku in se strinjajo s pogoji uporabe portala Vizita.si ter s pravili 
sodelovanja v rubriki tako, da pošljejo svoje vprašanje in pravilno ter v celoti izpolnijo obrazec za 
sodelovanje. 
 
Za sodelovanje morajo imeti osebe mlajše od 16 let imeti privolitev staršev oz. zakonitih skrbnikov.  
 
3. POTEK  
3.1 Udeleženci preko prijavnice, objavljene na portalu Vizita.si, pošljejo svoje vprašanje za svetovalko 
za osebni razvoj.  
 
3.2 Za uspešno sodelovanje v svetovalnem kotičku je potrebno pravilno in v celoti izpolniti ter oddati 

prijavnico, ki je objavljena na portalu Vizita.si. Potrebno je tudi posredovati elektronski naslov in/ali 

telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, da prejmete odgovore na svoja vprašanja. Vsak sodelujoči 

se zaveda, da lahko pri tem razkriva posebne vrste osebnih podatkov (pod kar šteje podatek o rasnem, 

narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v 

sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v kazenskih evidencah, ki se vodijo 

na podlagi zakona, ki ureja prekrške). 

 

3.3 Vprašanja in osebni podatki bodo posredovani svetovalki za osebni razvoj. Vsakega sodelujočega 
bo svetovalka kontaktirala in odgovore na svoja vprašanja prejme vsak udeleženec individualno. 



                                                                                                                            

 

Organizator in/ali izvajalec skrbi za zbiranje vprašanj in za njihovo posredovanje svetovalki za osebni 
razvoj. 
 
3.4 Odgovori svetovalke za osebnostni razvoj so zgolj nasveti, ki temeljijo izključno na zastavljenem 
vprašanju in zato ne pomenijo in ne predstavljajo strokovno podane zdravniške diagnoze. Odgovori 
svetovalke ne morejo nadomestiti morebitnega osebnega obiska pri vašem zdravniku.  
 
3.4 Svetovalka za osebni razvoj bo udeležence kontaktirala preko elektronske pošte in/ali telefona. 
 
4. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV  
Upravljavec osebnih podatkov sta izvajalec in naročnik svetovalnega kotička (v nadaljevanju 

»upravljavec«). 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 

upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila 

podana privolitev. 

Upravljavec bo zbrane osebne podatke obdeloval za namene izvedbe svetovalnega kotička ter za druge 

namene, za katere je kandidat prostovoljno podal svojo privolitev, ki velja do zaključka poteka 

svetovalnega kotička in najkasneje v roku pol leta od zaključka le-tega.  

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 

svetovalnega kotička lahko udeleženci zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov 

dpo@pop-tv.si, (kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu) in 

j.pristovsek@gmail.com pri naročnikusvetovalnega kotička. 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. 

5. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE 
5.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na 
vizita@pop-tv.si. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko 
določenem času in o tem obvestil udeleženca. 
 
5.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 
 
6. SPREMEMBE  
6.1 Izvajalec lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki 
na strani javnosti. 
 
6.2 Izvajalec bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na portalu Vizita.si. 
 
 
Ljubljana, 9. 9. 2019 
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