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UPORABA, NAMEN HRANJENJA IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
MalMal se zavezuje, da bo trajno varoval uporabnikove osebne podatke. Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene tržnega
obveščanja prek elektronske pošte, pošiljanja ponudb in rezervacije.
Za namen obveščanja hranimo:
–
ime,
–
priimek,
–
naslov,
–
telefonsko številko,
–
naslov elektronske pošte.
Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino
obrazca, s katerim so bila dobljena.
Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države. Osebne podatke posameznika
hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne
podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva vpogled, popravek, popoln izbris, prekinitev obdelave in hranjenja.
Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko
ugotovili vašo identiteto. Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema, če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni,
preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite v nastavitvah brskalnika.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih
kodeksov za e-poslovanje.
S spletno stranjo upravlja Dan Janežič, s.p. (v nadaljevanju »ponudnik«). Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani
MalMal.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.
Ponudnik
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
način plačila in dostave,
časovno veljavnost ponudbe,
rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo
izdelka,
pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Plačilo je mogoče:
–
z gotovino na lokaciji,
–
z nakazilom na račun ponudnika (predračun).
Ponudnik kupcu izda račun na trajnem in/ali elektronskem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke
vrniti, če je to potrebno in mogoče.
Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in
nimajo v naprej določene veljavnosti. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.
Ponudnik bo dostavil blago oziroma opravil storitev v dogovorjenem roku. Ponudnik si pridržuje pravico izbrati poljubno dostavno službo,
če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito in v skladu s ceno/stroškom pošiljanja, kot je navedeno ob naročilu. Ponudnik ne
odgovarja za zamude pri dostavi blaga ali opravljanju storitev, ki bi bile posledica nepredvidljivih dogodkov v prometu ali drugih zapletov
pri dostavi.
Zaradi narave poslovanja se ponudba ažurira in spreminja pogosto in hitro. Zato se v redkih primerih lahko zgodi, da je podatek o ceni
napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od
nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Enako velja, če se spremeni katera od
drugih lastnosti izdelka ali storitve, dogovorjena ob naročilu.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko
sporočilo o statusu). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.
Kupec, ki naroči izdelke ali storitev, lahko v primeru, da z naročenimi izdelki ni zadovoljen ali želi od pogodbe (nakupa) iz kakršnegakoli
razloga odstopiti, v roku 14 dni od prejema izdelka pisno sporoči podjetju, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti
razlog za svojo odločitev. Nato mora v roku 14 dni po sporočilu blago v nespremenjeni količini in nepoškodovano poslati podjetju. Tudi
če v roku 14 dni od prejema blaga blago vrne, se to šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupcu v roku 14 dni od prejema sporočila
vrnemo vsa opravljena plačila brez da kupec to zahteva.
Kupec mora podjetje o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna
izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.
Stroške, ki nastanejo ob vračilu blaga ali odstopu od storitve (npr. stroški materiala ali dostave), poravna kupec. Vrnjeni izdelki naj bodo
nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Vračilu mora kupec obvezno priložiti kopijo računa.
Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije
ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Ob obiskovanju dogodkov v organizaciji ponudnika se obiskovalci strinjajo s slikovnim in zvočnim snemanjem ter objavo teh posnetkov v
promocijske namene ponudnika.
Mladoletnim osebam je prodaja alkoholnih pijač prepovedana. Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti
učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski
pošti.
Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o
poteku postopka.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med
ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži
spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V INSTAGRAM NAGRADNIH IGRAH
1. Splošne določbe
Ta pravila določajo način sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih organizira in izvaja Dan Janežič, s.p. (v nadaljevanju: organizator) na
družbenem omrežju Instagram.
Te nagradne igre niso na noben način povezane, sponzorirane ali podprte s strani krovnih podjetij, ki upravljajo z omrežjem Instagram.
Vsi podatki in informacije bodo posredovani le izvajalcu oz. organizatorju.
S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z
njimi v celoti soglaša.
2. Namen nagradne igre
Namen nagradnih iger je promocija organizatorja in njegovih storitev.
3. Udeleženci
Udeleženci nagradnih iger so lahko vsi državljani in rezidenti RS, ki so dopolnili starost 18 let in več in so uporabniki družabnega omrežja
Instagram. V nagradnih igrah ne more sodelovati nihče, ki je vključen v organizacijo in izvedbo nagradne igre.
4. Način sodelovanja
Udeleženci nagradnih iger so posamezniki, ki na Instagram strani organizatorja v skladu z navodili pod posebno objavo izvedejo dejanja,
ki so tam navedena. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žrebanje pa bo v eni objavi vključen le enkrat.
Nagrajenci so o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega poštnega predala njihovega Instagram profila najkasneje v 24 urah po
zaključku nagradne igre. Za prevzem nagrade nagrajenci sporočijo svoje podatke (ime, priimek, naslov ali mobilno številko ter davčno
številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR) v zasebno sporočilo na Instagram profilu organizatorja.
5. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od datuma objave, do datuma zaključka, navedenega pod zadevno
objavo.
6. Nagrade
Nagrada, ki se podeljuje, je določena v posamični objavi na Instagram strani organizatorja. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati
njene denarne protivrednosti.
7. Izbor nagrajencev
Izbor nagrajencev izvede organizator s pomočjo e-orodij za izvedbo žreba. Izbor je zaključen, ko so podeljene vse predvidene nagrade v
posamezni nagradni igri. Izbor je dokončen, pritožbe niso možne. Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat.
Ob zaključku posamezne nagradne igre je ob objavi nagradne igre v komentarju objavljeno ime nagrajenca oz. nagrajencev, ti pa so o
nagradi obveščeni tudi v zasebnem sporočilu na svojem profilu. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in
nepreklicno strinjajo z objavo imena v komentarju.

8. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje, opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvajalcu
v zasebnem sporočilu v roku treh dni po zaključku žrebanja posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje/prevzem nagrade (ime in
priimek, ulica, pošta ter kraj, mobilna številka ter davčna številka, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR). Istočasno se organizator
in nagrajenec dogovorita glede pošiljanja/prevzema nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane
pošiljke.
Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. V primeru, da
nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane
nepodeljena.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
–
nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
–
se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
–
se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
–
se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Instagram profilu v treh dneh od objave rezultatov nagradne igre ne javi z dodatnimi
informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.
9. Odgovornost
Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade. Organizator si pridržuje pravico
kadarkoli umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre. Organizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi oz. predhodno
zaključi, kar nemudoma objavi na svoji Instagram strani.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
–
(ne)delovanje družabnega omrežja Instagram,
–
vse ostale aktivnosti na družabnem omrežju Instagram,
–
kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
–
nedostavljene pošiljke z nagradami,
–
kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
10. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre osebne
podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo
uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade oz. za odmero dohodnine za nagrajenca pri nagradi, ki
presega vrednost 42 EUR. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno
zaradi izvedbe nagradne igre. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre.
11. Davčne obveznosti
Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42,00 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. V
ta namen je nagrajenec dolžan ob izročitvi nagrade predložiti davčno številko ter izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec
soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo.
12. Dostop do pravil nagradne igre
Navodila nagradne igre so objavljena dostopna in na vpogled vsem udeležencem na spletni strani organizatorja.
13. Ostale določbe
Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje. Odločitev organizatorja nagradne
igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru
kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski
ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico
sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih
spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani organizatorja pod pravili
nagradnih iger. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 20.1.2022

