SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE IN VARSTVO PODATKOV
''Poletje ZA LJUBEZEN'' – cikel online predavanj (avgust 2021)

www.abili.si

www.tvoj-nasvet.si

SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

(1) Predmet storitve je cikel online predavanj, ki jih organizirata organizatorja Izobraževanje in svetovanje,
Alison Kogoj, s. p., Idrija pri Bači 5, 5216 Most na Soči in Psihoterapija, svetovanje in izobraževanje, Martina
Medved s.p., Prešernova 30a, 2000 Maribor.
(2) Prijave so odprte do vključno z 29.7.2021.

2. člen
(1) Organizatorja se zavežeta izvesti cikel online predavanj po naslednjem objavljenem vrstnem redu:
5.8. - Slišati in biti slišan: skrivnosti dobre komunikacije. Gašper Grobelšek, dr. med., spec. otr. in mlad.
psihiatrije, terapevt medicinske hipnoze in zakonski in družinski terapevt
19.8. - Kako najti (pravega) partnerja? Martina Medved, mag. zak. in druž. štud., zakonska in družinska
terapevtka
2.9. – Intima in kako jo negovati. Alison Kogoj, svetovalka za naravno plodnost, RDT terapevtka, dipl. med.
sestra

(2) Za strokovno izvedbo bodo poskrbeli 3 strokovnjaki za delo s pari: Alison Kogoj, svetovalka za naravno
plodnost, RDT terapevtka, dipl. med. sestra; Martina Medved, mag. zak. in druž. štud., zakonska in
družinska terapevtka – stažistka; Gašper Grobelšek, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije, terapevt
medicinske hipnoze.
(3) Strokovnjaki se zavežejo poslušateljem predavanj v Facebook skupini nuditi strokovne usmeritve, napotke
in svetovalno pomoč, nikakor pa niso na voljo za kakršnokoli individualno in/ali partnersko terapijo.
(4) Online predavanja ne nadomeščajo zdravljenja ali psihoterapevtske/psihološke/psihiatrične pomoči.

3. člen
(1) Organizatorja se zavežeta izvesti online predavanja v vsakem primeru in v vsakem vremenu.
(2) Prijave
na
cikel
predavanj
se
zbirajo
na

povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/1gx7ux2OHQlSUcwbOMYZMA-iIj0pECqfy8qRXliR1iAA/edit . Ena prijava
pomeni zakup treh online predavanj.

(3) Organizator se zaveže na navedeni e-naslov poslušatelju poslati izročke s strokovno vsebino predavanj.
(4) Predavanja si lahko vsak poslušatelj ogleda v za to namenjeni zaprti Facebook skupini, kamor ga
organizatorja sprejmeta po tem, ko je poravnano plačilo. Poslušatelj, ki ne razpolaga s Facebook profilom,
prejme na svoj e-naslov povezavo do posnetka posameznega predavanja.

(5) Organizatorja ne odgovarjata za primere višje sile, ki so posledica nepravilnega delovanja internetne
povezave posameznega poslušatelja oz. za primere okvar ali motenj socialnega omrežja Facebook,
uklanjanje katerih je v domeni socialnega omrežja Facebook.

(6) V primeru, da na tisti dan ni mogoče objaviti videa online predavanja zaradi motenj na socialnem omrežju
Facebook zaradi primerov višje sile, se strokovnjaki zavežejo ponovno objaviti online predavanje v
najkrajšem možnem času.

(7) Predavanja si je možno ogledati za nazaj, do vključno z 30.9.2021. Po tem datumu se Facebook skupina,
namenjena za ogled predavanj, zapre, kakor tudi dostop do povezav z objavljenimi predavanji.

(8) Ogled predavanj poslušateljev ne zavezuje k nobenemu angažmaju oz. aktivnosti, so pa povabljeni, da
svoja vprašanja naslovijo v komentarje pod posameznim online predavanjem.

CENA IN DOLOČBE GLEDE PLAČILA
4. člen
(1) EARLY BIRD CENA do vključno z 22.7.2021 znaša 24, 90 EUR, po tem datumu velja redna cena - 29, 90
EUR. Prijave se zbirajo do vključno z 29.7.2021.
(2) Ob prijavi dobi vsak poslušatelj potrditveni e-mail naslov s predračunom in podatki za nakazilo.
(3) Kupec pri nakupu digitalnih produktov po 13. točki 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS,
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in
31/18) nima pravice do odstopa od nakupa za digitalne vsebine, dobavljive v spletni trgovini ponudnika.

VARSTVO PODATKOV
5. člen
(1) Organizatorja kot upravljavca osebnih podatkov spoštujeta zasebnost poslušateljev ter se zavezujeta, da
bosta z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom prijave in izvedbe ravnala skrbno in jih varovala ter
obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZvOP) ter pravili o varstvu osebnih podatkov.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev osebnih podatkov organizatorja ne bosta posredovala tretji osebi ali
jih uporabila v druge namene, kot pa izključno za potrebe kontaktiranja posameznih poslušateljev.
(3) Posamezni poslušatelj organizatorjema kot upravljavcema zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do
preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe
''Poletje ZA LJUBEZEN 2021'' v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
(4) Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov udeležencev in namen njihovega zbiranja, obdelave,
shranjevanja in uporabe:
o elektronski naslov (za potrebe obveščanja v zvezi s ''Poletje ZA LJUBEZEN 2021'');
o ime in priimek, naslov bivanja (za potrebe izdelovanja predračuna in računa);
o spol, starost, status (za potrebe raziskovanja ciljne skupine, ki spremlja online predavanja).
5) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak poslušatelj možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi.
Podatke hranita organizatorja v računalniški obliki. Na podlagi zahtevka udeleženca se podatki izbrišejo.
6) Podatke hranita organizatorja do preklica za namen spletnega obveščanja o vsebinah, novostih in
aktivnostih. Poslušatelj lahko kadarkoli zahteva, da organizatorja novice o svojih vsebinah in programih
prenehata pošiljati.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen

(1) V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih
drugih izjav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil odločata
izključno organizatorja. Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe teh pravil, če to zahtevajo
pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
(2) Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah lahko
poslušatelji naslovijo na elektronski naslov: 40zaljubezen@gmail.com.
(3) Vsak poslušatelj se z oddano prijavnico zavezuje, da je skrbno prebral Splošne pogoje in določbe o varstvu
podatkov ter se strinja z vsemi določbami, navedenimi v javno objavljenih dokumentih.

