
 
 
 

SPLOŠNI POGOJI BREZPLACNIH PRENOSOV DOKUMENTOV  

iz spletne strani www.detekta.si 

1. S temi splošnimi pogoji so urejena pravila brezplačnih prenosov dokumentov iz  spletne 

strani www.detekta.si, kadar je za prenos potreben vpis elektronskega naslova.  Dokumente 

pripravi in ji ponudi uporabnikom na razpolago Detekta d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 

Ljubljana Šentvid (v nadaljevanju »organizator«). 

2. Z oddajo obrazca za prenos brezplačnega dokumenta uporabnik soglaša, da Detekta d.o.o. 

kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke preko spletnega obrazca 

hrani nedoločen čas, jih obdeluje skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, za 

namen izvajanja akcije in za namen statistične obdelave ter pošiljanja promocijskega gradiva 

in obvestil, vabil. 

3. Organizator si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh splošnih pogojev,  če to 

zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. O 

spremembah bodo sodelujoči obveščeni na spletni strani http://www.detekta.si/ugodnosti-

stranke/. Spremembe splošnih pogojev poslovanja zavezujejo vse stranke, ki so oddale 

spletni prijavni obrazec, po preteku 15 (petnajstih) dni od dne objave spremembe.  

4. Če svojih podatkov, ki so opredeljeni v spletnem oknu za brezplačni prenos dokumenta,  

udeleženec ne želi posredovati organizatorju, si dokumentov brezplačno ne mora prenesti.  

5. Organizator lahko posreduje tako pridobljene podatke pooblaščenim tretjim osebam na 

ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov 

(pogodbeni obdelovalci) pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Osebne podatke organizator zbira na podlagi osebne privolitve uporabnikov. Za slednjo se 

smatra oddaja spletnega obrazca preko spletne strani. 

6. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov s poslanim 

elektronskim sporočilom na elektronski naslov: detektivka.mateja@gmail.com ali z dopisom 

na: Detekta d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana Šentvid. Upravljavec osebnih 

podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za 

namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug 

dogovorjen način (npr. prek e-pošte) obvestiti stranko, ki je to zahtevala.  

7. Pogoji brezplačnih prenosov dokumentov stopijo v veljavo z 12. 4. 2017 in trajajo dokler so 

dokumenti za brezplačen prenos na voljo. V tem času so splošni pogoji uporabnikom na 

vpogled na spletni strani http://www.detekta.si/ugodnosti-stranke/ .  

8. Za vse spore, ki izhajajo iz naslova akcije je pristojno sodišče v Ljubljani.  

 

Ljubljana,  12. 4. 2017 
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