SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE IN VARSTVO PODATKOV
Vikend za partnersko rast

www.zaljubezen.si
Splošni pogoji udeležbe pričnejo veljati z dnem 1.1.2022. S Splošnimi pogoji se ureja način izvedbe Vikenda za partnersko
rast, aktualen cenik in poslovno razmerje med organizatorjem ter udeleženci Vikenda, kakor tudi varstvo osebnih podatkov.
Objavljeni so na spletni strani www.zaljubezen.si ter udeležence Vikenda ob prijavi tudi zavezujejo oz. udeleženci soglašajo,
da se s temi navedbami strinjajo.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

(1) Predmet storitve je izkustvena vikend delavnica za pare, ki jo organizira Izobraževanje in svetovanje, Alison
Kogoj, s. p., Idrija pri Bači 5, 5216 Most na Soči.
(2) Avtorske pravice organizatorja: Vse vsebine in objave na spletni strani www.zaljubezen.si, so last
organizatorja in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja organizatorja se jih ne
sme uporabljati, prav tako se jih ne sme kopirati ali kako drugače reproducirati.
(3) Prijave so odprte do 1.4.2022 (spomladanski termin) / do 1.10.2022 (jesenski termin) oz. do zapolnitve
mest, ko si organizator pridržuje pravico zapreti prijave.
(4) Prostorsko se vikend delavnica organizira v Posočju, v vasici Drežnica nad Kobaridom.

2. člen
(1) Organizator se zaveže izvesti vikend delavnico za pare v letu 2022 v dveh terminih:
spomladanski termin: 8.-10.4.2022
jesenski termin: 7.-9.10.2022
z vsebinami in aktivnostmi, navedenimi v pripadajočem opisu na spletni strani www.zaljubezen.si na
lokaciji Gostišče »Jelkin hram« (https://www.jelkin-hram.com/).
(2) Za strokovno izvedbo programa bo organizator poskrbel z izvajalkama - strokovnjakinjama za delo s pari:
Alison Kogoj, dipl. med. sestra in učiteljica Billingsove metode in Martina Medved, dipl. prav. (UN), mag.
zak. in druž. štud., obe zakonski in družinski terapevtki, usposobljeni za svetovalno-terapevtsko delo s pari.
(3) Strokovnjakinji se zavežeta parom na vikend delavnici nuditi strokovne usmeritve, napotke in pomoč, nista
pa takrat na voljo za individualno in/ali partnersko terapijo.
(4) Vikend za partnersko rast ne nadomešča zdravljenja ali psihoterapevtske/psihološke/psihiatrične pomoči.

3. člen
(1) Organizator se zaveže izvesti »48 ZA ljubezen – Vikend za partnersko rast« v živo, v vsakem vremenu.
(2) Vendar pa organizator ne odgovarja za dogodke višje sile, ki so nenadni in nepredvidljivi (npr. dogodki,
povezani z epidemijo, lockdowni ipd.), zaradi katerih izvedba ne bi bila mogoča. V takšnem primeru se
organizator dogovori z udeleženci za eno od treh opcij: 1) par odpove prijavo in dobi povrnjeno nakazilo,
2) rezervacija se prestavi na naslednji termin, 3) par samoiniciativno poišče drug par, ki se udeleži vikend
delavnice in se medsebojno dogovori o poplačilu Vikenda.
(3) Vsebine oz. teme, ki bodo obravnavane, so razpisane na spletni strani www.zaljubezen.si, podrobnejši
program po urah pa bo prijavljenim udeležencem poslan najkasneje 10 dni pred pričetkom.

(4) Namen Vikenda je vnašanje svežine, novega pogleda in širše perspektive, živosti in srčnosti v partnerski
odnos. Gre za izkustveno 48-urno delavnico, ki bo pripomogla k boljšemu medsebojnemu razumevanju
in povezovanju ter omogočila posameznikom in parom osebnostno oz. partnersko rast.

CENA IN DOLOČBE GLEDE PLAČILA TER STORITEV
4. člen
(1) Končna cena vikend delavnice s subvencijo znaša 548 EUR na par.
(2) Cena s popustom (EARLY BIRD CENA) znaša 486 EUR na par do 25.2. 2022 (za spomladanski termin) in
do 1.9.2022 (za jesenski termin). Ceno s popustom za strokovno izvedbo (302 EUR) je možno poravnati v
enem ali dveh obrokih (50 EUR – kotizacija ob prijavi; 1. obrok 126 EUR/par; 2. obrok: 126 EUR/par).
(3) Par rezervira svoje mesto tako, da se prijavi na e-mail naslovu 40zaljubezen@gmail.com.
(4) Cena 548 EUR/par za izkustveno vikend delavnico (od petka do nedelje) zajema:
•
2x nočitev z zajtrkom v nastanitvi »Jelkin hram«,
•
obrok ob prihodu v petek zvečer,
•
piknik košarico za piknik v naravi,
•
romantično večerjo v soboto,
•
prigrizke in okrepčila med odmori,
•
strokovne seminarje,
•
vodene delavnice in aktivnosti,
•
gradivo,
•
drobna presenečenja,
•
izbor Kartic za partnersko rast »52 ZA LJUBEZEN« (sveženj).
(5) Par organizatorju poravna le strokovno izvedbo vikenda (364 eur), preostanek (nastanitev in hrano) pa
Gostišču »Jelkin hram«. Prijavljen par se lahko odloči tudi za drugo nastanitev. V tem primeru se par
zaveže, da se bo pravočasno in redno oz. nemoteče za ostale udeležence udeleževal aktivnosti, ki bodo
potekale v nastanitvi »Gostišče Jelkin hram«.
(6) Ob prijavi dobi vsak par potrditveni e-mail naslov z računom in s podatki za nakazilo. Po prijavi je obvezno
plačilo kotizacije (50 EUR na par), ki velja kot rezervacija. Stornacija prijave oz. vrnitev kotizacije je možna
v 14-ih dneh od dneva prijave, kasneje kotizacije ne vračamo.
(7) Možno je plačilo v dveh obrokih. V obrokih se lahko poravna le strokovna izvedba vikenda (364 EUR),
torej: 50 EUR – kotizacija ob rezervaciji; 1. obrok 157/par EUR, 2. obrok 157 EUR/par. V obrokih se ne more
poravnati nastanitev.
(8) Celotno plačilo vikenda je potrebno poravnati najkasneje do 1.4.2022 za spomladanski termin in do
30.9.2022 za jesenski termin.
(9) Način plačila je bančna transakcija.
(10) Če par udeležbo odpove pravočasno in s tem pravočasno sprosti mesto drugemu paru, je upravičen do
delnega vračila denarja. Če se prijava odpove do vključno z dnem 8.3.2022 (spomladanski termin Vikenda)
oz. 7.9. 2022 (jesenski termin vikenda), je par upravičen do vračila 50 % poravnanega zneska. Od
navedenega datuma ob odpovedi par več ni upravičen do vračila denarja.
(11) Organizator odgovarja za izvedbo strokovnega programa in za to storitev tudi izstavi račun (v višini 364
EUR), gostišče »Jelkin hram« pa neodvisno od organizatorja izstavi račun za svoje storitve (prenočišče in
prehrana) v višini 184 EUR + turistična praksa – plačilo se poravna na samem mestu.

(12) V nastanitvi je mogoče koristiti tudi turistične voucherje, vendar pa organizator ne odgovarja za možnost
uveljavljanja le-teh. Vse v zvezi z načinom plačila oz. možnosti uveljavljanja voucherjev se par dogovarja
neposredno z gostiščem »Jelkin hram«.
(13) Nastanitev in gostišče »Jelkin hram« se zaveže v okviru vikend delavnice izvesti storitev 2x polpenzion (v
znesku 184 EUR/par + turistična taksa).
(14) Nastanitev in gostišče »Jelkin hram« se zaveže ponuditi možnost doplačila nedeljskega kosila.
(15) Nastanitev v gostišču »Jelkin hram« se samodejno rezervira ob izvedeni kotizaciji (rezervaciji). V kolikor
želi par nastanitev urediti drugje, je dolžan to sporočiti organizatorju.
(16) Organizator odgovarja za izvedbo strokovnega programa in aktivnosti, ki tematsko sodijo v Vikend za
partnersko rast ter jih je dolžan zagotoviti.
(17) Vse druge aktivnosti in storitve, ki jih ponuja nastanitev in gostišče »Jelkin hram« (športne aktivnosti, savna
ipd.), ne sodijo v ceno Vikenda; vse rezervacije storitev so zato stvar dogovora neposredno med pari in
ponudnikom storitev »Jelkin hram«.

NASTANITEV
5. člen
(1) Vsak par je nastanjen v nastanitvi »Jelkin hram« (Drežnica 30, 5222 Kobarid) v sobi približne velikosti 12m2
z mizo, garderobno omaro in lastno kopalnico, nekatere imajo tudi balkon. Za posteljnino je poskrbljeno.
V nastanitvi je omogočeno brezplačno parkiranje, brezžična povezava, hišni ljubljenčki niso dovoljeni.
(2) Hrana in kulinarika: Kulinarika vikenda za pare zaradi lokacije temelji na ohranjanju tradicije in okusov iz
preteklosti in je tradicionalno severno primorska (npr. domača skuta in sir Tolminc, “nadelana” polenta,
frika, domači njoki, drežniški štruklji, domač štrudelj). Udeleženci lahko izbirajo med dvema menijema
obrokov (ali mesni ali vegi). Drugi obroki, ki niso vključeni v ceno, se naročajo a-la-carte in zanje veljajo
aktualne cene gostišča.
(3) Udeleženci so dolžni ob prijavi sporočiti kakršnekoli posebnosti/preference glede svojih prehranjevalnih
navad, da jih bo gostišče »Jelkin hram« lahko pravočasno upoštevalo.
(4) Slika ponazarja nastanitev v dvoposteljni sobi.

Vir: https://www.jelkin-hram.com/.

DOLOČBE GLEDE ZASEBNOSTI
6. člen
(1) Fotografiranje: Udeležen par z udeležbo na delavnici dovoljuje fotografiranje s hrbtne strani oz.
fotografiranje osebnih atributov (npr. roke) oz. njunih anonimnih pisnih izdelkov na vajah, ki pa ne
razkrivajo njune identitete, s čimer bi ju bilo mogoče prepoznati. Na ta način se organizator zaveže
varovati identiteto udeležencev in zagotoviti njihovo anonimnost.
(2) Fotografiranje, video ali deljenje vtisov udeležencev: Udeleženci so lepo vabljeni, da podelijo svoje vtise v
obliki video izjave, fotografij ali pisnih vtisov, ki bodo objavljeni na spletni strani oz. na socialnih omrežjih,
ni pa to njihova obveza.
(3) Zasebnost: Za zasebnost parov je poskrbljeno tako, da jim svojih vsebin, stališč oz. mnenja ni potrebno
deliti z drugimi pari oz. z izvajalkama. Na strokovnih seminarjih pari sodelujejo kot občinstvo, kjer
predavata strokovnjakinji in se tam vključujejo po lastni volji, izkustvene aktivnosti in vaje pa so zasnovane
v dvoje.
(4) Občutljiva vsebina: Vsak par ob začetku delavnice podpiše informirano soglasje, v katerem soglaša, da
morebitnih občutljivih ali zasebnih informacij drugih udeležencev ne bo delil izven Vikenda za partnersko
rast in bo s tem spoštoval zasebnost vseh sodelujočih.

INFORMIRANO SOGLASJE IN ENOSTRANSKA ODPOVED SODELOVANJA
7. člen
(1) Pred pričetkom Vikenda se vsak par na samem mestu obveže podpisati informirano soglasje v dveh
izvodih (t. i. dogovor oz. pogodbo), v katerem soglaša, da se strinja s pogoji, navedenimi v tem dokumentu
in v dokumentu Pogosta vprašanja. Tudi organizator se obveže podpisati soglasje, ki določa njegove
obveznosti glede izvedbe.
(2) Par prav tako soglaša in se strinja, da je predpogoj za sodelovanje na Vikendu sposobnost sodelovanja v
ustreznem psihofizičnem stanju (ne pod vplivom močnih zdravil, alkohola, drog ipd.). V takih primerih
zaradi zagotavljanja procesa drugim udeležencem par ne bo mogel sodelovati na aktivnostih, šteje pa se,
da so le-te bile opravljene in se tudi zaračunajo. To pomeni, da predhoden odhod domov iz teh razlogov
paru ne daje možnosti uveljavljanja vračila denarja.
(3) Udeleženec ali udeležen par prav tako ne more uveljavljati vračila denarja v primerih, ko želi predhodno
zapustiti vikend delavnico iz (njunih) osebnih razlogov.
(4) Udeležba na »48 ZA ljubezen – Vikend za partnersko rast« je prostovoljna. Vse dejavnosti se izvajajo na
lastno odgovornost in prostovoljno. V kolikor morebitni udeleženci niso prepričani, da je izkustvena vikend
delavnica primerna zanje, so povabljeni, da se pred prijavo posvetujejo še s kakšnim drugim
strokovnjakom.
(5) Iz zgoraj navedenih razlogov, iz razlogov nespoštovanja dogovorov, izvajanja morebitnega
psihičnega/fizičnega nasilja do ostalih udeležencev ali izvajalk, morebitnega spravljanja v neprijeten ali
manjvreden položaj kogarkoli od udeleženih, lahko organizator kadarkoli poda enostransko pisno
odpoved dogovora oz. odstopi od informiranega soglasja, saj ima pravico za zavarovanje koristi in osebne
integritete drugih udeležencev, tega udeleženca poslati domov. Udeleženec/a ne more/ta uveljavljati
vračila denarja za strokovno izvedbo.
(6) Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju
napačnih ali lažnih podatkov s strani prijavljenih udeležencev. Za to odgovarjajo udeleženci sami.
(7) Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice, ki bi jih udeleženci utegnili utrpeti na
podlagi lastnih odločitev.
(8) Organizator prav tako ne prevzema nikakršne materialne odgovornosti.

KOMUNIKACIJA S PRIJAVLJENIMI UDELEŽENCI
8. Člen
(1) Komunikacija s prijavljenimi udeleženci poteka izključno preko elektronske pošte in spletne strani.
(2) Organizator si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh Splošnih pogojev sodelovanja iz
razloga nenadnih in nepredvidljivih dogodkov višje sile.
(3) Organizator prijavljene udeležence s spremembami Splošnih pogojev sodelovanja seznani na običajen
način.

VARSTVO PODATKOV
9. člen
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev ter se zavezuje, da bo z
osebnimi podatki, pridobljenimi tekom prijave in izvedbe »48 ZA ljubezen – Vikend za partnersko rast«
ravnala skrbno in jih varoval ter obdeloval na podlagi določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) ter
na podlagi veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Osebni podatki se obdelujejo takrat, ko je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v to
privolil in je bil o tem predhodno obveščen (na spletni strani www.zaljubezen.si ter v dokumentu Splošni
pogoji sodelovanja).
(3) Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ali pa za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.
(4) Brez izrecne privolitve udeležencev osebnih podatkov organizator ne bo posredoval tretji osebi ali jih
uporabil v druge namene, kot pa izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe Vikenda, razen, če s
predpisi ni določeno drugače.
(5) Udeležen par organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica vodi,
vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe Vikenda za partnersko
rast v skladu z zgoraj navedenimi predpisi.
(6) Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov udeležencev in namen njihovega zbiranja, obdelave,
shranjevanja in uporabe:
o elektronski naslov (za potrebe obveščanja v zvezi z Vikendom za partnersko rast);
o ime in priimek, kontaktna telefonska številka (za potrebe identifikacije in obveščanja o Vikendu za
partnersko rast);
o starostna skupina in status para (za potrebe prilagoditve programa in vsebin ciljni skupini).
7) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov skladno z veljavnimi
predpisi. Podatke hrani organizator v računalniški obliki. Na podlagi zahtevka udeleženca se podatki lahko
izbrišejo.
8) Podatke hrani organizator do preklica, za namen spletnega obveščanja o vsebinah, novostih in aktivnostih.
Udeleženec lahko kadarkoli zahteva, da organizator novice o svojih vsebinah in programih preneha pošiljati.
9) Osebni podatki se smejo obdelovati samo za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje
obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, če zakon ne določa drugače.
10) Pri obdelavi osebnih podatkov mora biti organizator še posebej vesten in skrben. S posebnimi vrstami
osebnih podatkov organizator ne razpolaga.
11) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizatorja dobiti potrditev, ali se
v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki še po izvedbi vikend delavnice, in kadar je temu tako, mu organizator

nudi dostop do osebnih podatkov in informacije iz 1. odstavka 15. člena Splošne uredbe ter zagotavlja
naslednje pravice, v kolikor je to v skladu s Splošno uredbo:
Pravica do popravka;
Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“);
Pravica do omejitve obdelave;
Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave;
Pravica do prenosljivosti podatkov;
Pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev.
12) Odgovorna oseba Alison Kogoj s.p. je dolžna poskrbeti za to, da so posamezniki na primeren način, ki je
skladen z zahtevami Splošne uredbe, obveščeni o pravicah. Prav tako odgovorna oseba poskrbi za enotno
kontaktno točko, na katero se lahko obrnejo in z organizatorjem (Alison Kogoj s.p.) komunicirajo posamezniki
pri uveljavljanju svojih pravic.
Praviloma imajo posamezniki sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:
Zahtevajo lahko informacije o tem, ali ima organizator osebne podatke o njih in, če je tako, katere podatke
ima ter na kakšni podlagi jih ima in zakaj jih uporablja.
Zahtevajo lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar jim omogoča, da prejmejo kopijo osebnih
podatkov, ki jih imajo o njih ter preverijo, ali jih organizator obdeluje zakonito.
Zahtevajo lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih
podatkov.
Zahtevajo lahko izbris osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar
uveljavljajo svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
Ugovarjajo lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se zanašamo na zakoniti poslovni interes
(tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z njihovim posebnim
položajem; ne glede na določilo prejšnjega stavka imajo pravico kadarkoli ugovarjati, če obdeluje organizator
njihove osebne podatke za namene neposrednega trženja.
Zahtevajo lahko omejitev obdelave njihovih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih
podatkov o njih, na primer, če želijo, da organizator ugotovi njihovo točnost ali preveri razloge za njihovo
nadaljnjo obdelavo.
Prekličejo lahko privolitev oziroma soglasje, ki so ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos osebnih
podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da so umaknili svojo privolitev, bo organizator prenehal
obdelovati njihove osebne podatke za namene, ki so jih prvotno sprejeli, razen če organizator nima druge
zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.
(13) Za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih organizatorja, kot so
prireditve, srečanja, delavnice, izobraževanja in podobno, lahko organizator tak dogodek delno ali v celoti
snema oziroma fotografira in izdelani material objavi na spletnih straneh, tiskovinah in družabnih omrežjih.
Obvestilo o tem, da bo dogodek sneman oziroma fotografiran, se zapiše na vabilo oziroma na obvestilo o
dogodku. Navede se tudi namen snemanja oziroma fotografiranja. Na ta način se šteje, da so udeleženci
oziroma obiskovalci obveščeni o snemanju oziroma fotografiranju javnega dogodka. Kadar je to bolj primerno
(ob dogodkih z manjšim številom udeleženih, dogodkih, ki niso odprti za javnost, udeleženci pa utemeljeno
pričakujejo večjo stopnjo zasebnosti), se snemanje oziroma fotografiranje pisno napove in udeležencem pusti
možnost, da izrazijo svojo voljo glede zajema njihove podobe s kamero.
(14) Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih
podatkov za organizatorja, se sklene pisna pogodba o opravljanju storitev, katera vsebuje tudi določila o

predmetu obdelave (zlasti vsebino in trajanje obdelave, naravo in namen obdelave, vrste osebnih podatkov
in kategorije posameznikov), pravicah in obveznostih pogodbenega obdelovalca in upravljavca ter postopke
in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Obdelovalci so tudi zunanji sodelavci, ki vzdržujejo strojno in programsko opremo ter izdelujejo in
nameščajo novo strojno ali programsko opremo, v kolikor imajo pri svojem delu dostop do osebnih podatkov.
Zunanje pravne ali fizične osebe smejo opravljati storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru pooblastil
organizatorja in osebnih podatkov ne smejo obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen.
Pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki za organizatorja opravlja dogovorjene storitve izven prostorov
upravljavca, mora imeti vsaj enako strog način zagotavljanja varnosti osebnih podatkov, kakor ga določa ta
pravilnik.
(15) Osebni podatki se lahko obdelujejo le toliko časa, kolikor je določen rok hrambe oziroma dokler obstaja
pravna podlaga iz 6. člena Splošne uredbe. Po preteku roka hranjenja se osebni podatki zbrišejo, uničijo,
blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon ali drug akt ne določa drugače. Tiste osebne podatke, ki jih
organizator obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo organizator hranil
do preklica te privolitve oziroma do zahteve do izbrisa. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki
izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Organizator lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen
namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. Za brisanje podatkov iz nosilcev podatkov se
uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov. Podatki na
klasičnih medijih (listine, kartoteke, register, seznam, …) se uničijo na način, ki onemogoča branje vseh ali dela
uničenih podatkov. Na enak način se uničuje pomožno gradivo.
(16) Na spletni strani www.zaljubezen.si obstaja en način za prijavo na e-novice; to je, da pri obrazcu prijave
na vikend delavnico posameznik obkljuka okence, s katerim potrjuje, da se želi naročiti na e-novice.
Posameznik se lahko od teh e-novic kadarkoli
tudi odjavi.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov: privolitev k prejemu e-novic.
Osebni podatki, ki jih Zavod uporablja za prijavo na e-novice: ime in priimek, e-naslov.
Rok shranjevanja podatkov: do odjava od e-novic.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. 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. Organizator si pridržuje pravico do
spremembe teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah lahko
udeleženci naslovijo na elektronski naslov: 40zaljubezen@gmail.com. Če želi posameznik uveljavljati
katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti.
(2) Dostop do lastnih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno. V primeru
uveljavljanja pravic iz tega naslova bo Zavod morda moral od posameznika zahtevati določene
informacije, ki ji bodo pomagale pri potrditvi posameznikove identitete, kar je le varnostni ukrep, ki
zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.
(3) Par se z oddano prijavnico zavezuje, da je skrbno prebral Splošne pogoje udeležbe, določbe o varstvu
podatkov in Pogosta vprašanja ter se strinja z vsemi določbami, navedenimi v javno objavljenih
dokumentih.
(4) Spletna stran www.zaljubezen.si uporablja piškotke, omogočajo uporabniku prijaznejše brskanje na spletni
strani in pomagajo organizatorju, da uporabniku nudi najbolj priročne storitve. Piškotki
vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, kadar posameznik ponovno obišče spletno stran
organizatorja. Piškotki, ki jih uporablja organizator na svoji spletni strani, niso škodljivi in ne vsebujejo virusov

ali druge zlonamerne kode. Uporabljajo se za različne namene, npr. za vodenje statistike obiska strani, za
podporo vtičnikom družabnih omrežij in za prikazovanje oglasov po meri uporabnika spleta. Uporabo
piškotkov lahko posameznik prepreči oziroma omeji z nastavitvami v svojem spletnem brskalniku.
Ta dokument prične veljati z objavo na uradni spletni strani www.zaljubezen.si in se začne uporabljati z dnem
1. 1. 2022.

Idrija pri Bači, dne 1.1.2022
Izobraževanje in svetovanje,
Alison Kogoj, s. p.,
Idrija pri Bači 5, 5216 Most na Soči

