Agencija DAMN d.o.o.
Pupinova ulica 4, 2000 Maribor

S P L O Š N I POGOJI O G L AŠ E V AN J A NA SPLETNEM PORTALU
» S P R O S T I.S E «

www.sprosti.se je posredniški sistem med ponudniki in uporabniki.
AGENCIJA DAMN d.o.o.

1. Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe in dogovore o oglaševanju in zakupu
oglasnih površin podjetja Agencija DAMN d.o.o. (izvajalec). Naročnik z naročilom potrjuje,
da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Če je naročnik posrednik med oglaševalcem
in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Če so z letno pogodbo
določeni drugačni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Naročila za oglasni prostor sprejemamo v elektronski obliki posredovana na elektronski
naslov, kateri je določen v pogodbi. V naročilu je potrebno navesti ime blagovne znamke,
oglaševalca, trajanje časa oglasa ( npr. 1 mesec, 3 mesece, 6 mesecev,.. ).
3. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med
naročnikom in izvajalcem.
4. Materiale sprejemamo v naslednjih oblikah: Mpg-1, Mpg-2, Mp3, JPG. Gradivo je potrebno
oddat po e-pošti, najkasneje 2 delovna dneva pred objava na spletnem portalu.
5. Naročnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporočila. V primeru kršenja
zakonodaje, kršenja avtorskih pravic ali podobnega spora naročnik neposredno odgovarja
tretji osebi oziroma je izvajalcu dolžan povrniti celotno nastalo škodo, vključno s sodnimi in
odvetniškimi stroški. Če zaradi neustreznosti oglasnega sporočila sledi kazenski pregon ali
civilni postopek zoper izvajalca, je naročnik dolžan zagotoviti povrnitev kazenskih
obveznosti, stroške branilca in sodnega postopka. Če se akcija zaradi odločbe inšpekcijskih
služb ali sodne prepovedi konča predčasno oz. se sploh ne začne, je naročnik dolžan vrednost
oglaševanja poravnati v celoti. Če je potrebno že predvajane vsebine na osnovi odločbe ali
sodne prepovedi odstraniti, se ti stroški v polni višini obračunajo naročniku.
6.

Plačilo oglasnega prostora med ponudnikom in naročnikom se določi v pogodbi. Če naročnik
ne poravna celotnega zneska računa v predvidenem roku, se mu zaračunajo zakonite zamudne
obresti.

7. Oglasno akcijo je možno kadarkoli pisno prekinit. Naročnik oglasa, mora ponudniku storitev
posredovati pisno obvestilo o prekinitvi.
8. Vsi materiali postanejo po končani akciji last izvajalca, razen če je s pogodbo dogovorjeno
drugače.

9. V nobenem primeru naročnik ne more zahtevati izključitev njegove konkurence ali omejitev
konkurence do možnosti najema oglasnih površin v mreži izvajalca.
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10. V primeru, da ponudnik oglaševanih vsebin z oglaševalcem sklene dogovor o začasnem
brezplačnem objavljanjem vsebin, mu lahko oglaševalec po preteku dogovora (6 ali 12
mesecev) pošlje račun, za novo obdobje oglaševanja ponudnikovih vsebin. Razen v primeru,
ko ponudnik oglaševanih vsebin, pisno ali po elektronski pošti ne prekliče sodelovanja vsaj
en (1) mesec pred iztekom dogovora.

11. Ponudnik storitev Sprosti.se, v primeru, da sodelujete v nagradni igri v sklopu Sprosti.se
(spletna stran, Facebook aplikacija, Facebook stran, nagradni kupon), lahko vaše podatke
(ime, priimek, elektronski naslov) posreduje v lastno mrežo za objavljanje oziroma pošiljanje
elektronskih sporočil (mailing list).. Vsak sodelujoči, ki je sodeloval v nagradni igri, se z
pristopom k nagradni igri strinja, da mu lahko ponudnik posreduje elektronsko sporočilo,
vezano na vsebino iz portala Sprosti.se. Imena, priimki,
elektronski naslovi, se ne posredujejo tretjim osebam, razen če je pri splošnih pogojih
nagradne igre določeno drugače.
12. Splošni pogoji za e-poštne sezname

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Poštne sezname posameznih spletnih strani (v nadaljevanju seznam) ureja in upravlja
Agencija DAMN, d. o. o., Pupinova ulica 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju pošiljatelj).
(2) Pošiljatelj upravlja sezname skladno z zakonskimi določili: “Zakonom o elektronski
komunikacijah ZEKom-UPB1”, »Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1« in z “Zakonom o
varstvu potrošnikov ZVPot-UPB2” (v nadaljevanju zakonska določila).

POGOJI SODELOVANJA, PRIJAVA NA SEZNAM
2. člen
(1) Uporabnik (v nadaljevanju naročnik) se na seznam prijavi tako, da na spletni strani v obrazec
z naslovom ”E-zin prijava” vpiše svoj elektronski naslov.
(2) Naročnik se z vpisom na seznam strinja s temi pogoji in soglaša z zakonskimi določili.
Obrazec za vpis vsebuje potrditveno polje (kljukico).
(3) Vpis na seznam je brezplačen. Pošiljatelj vpisa, prejemanja sporočil in upravljanje seznama
naročnikom ne zaračunava.
(4) Za vpis na seznam zadostuje zgolj podatek o e-poštnem naslovu naročnika.
(5) Naročnik se lahko na seznam prijavi tudi preko drugih obrazcev, ki primarno niso namenjeni
prijavi na sezname in imajo lahko poljuben naslov (npr. prijava na nagradno igro, ankete, ipd.),
če tak obrazec prijavo omogoča v sklopu svoje funkcionalnosti in če naročnik preko
potrditvenega polja (kljukice) eksplicitno izrazi, da se želi naročiti na seznam.

POGOJI POŠILJANJA SPOROČIL
3. člen
(1) Pošiljatelj praviloma na seznam pošlje eno sporočilo na teden. Frekvenca pošiljanja se lahko
brez predhodne najave tudi spreminja.
(2) Vsebina sporočila je sorodna vsebini spletne strani, ki ji seznam pripada.
(3) Sporočilo lahko vsebuje tudi promocijske vsebine.
(4) Seznam ima lahko prikrit naslov prejemnika.
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UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV
4. člen
(1) Pošiljatelj shranjuje podatke prijavljenih skladno z zakonskimi določili.
(2) Pošiljatelj v bazi shranjuje le podatek o elektronski pošti naročnika, datumu prijave in viru
prijave (razlog). Pošiljatelj ne upravlja in ne razpolaga z drugimi podatki o naročniku.
(3) Pošiljatelj podatkov o naročnikih ne deli ali posreduje tretjim osebam, razen v primerih
zbiranja prijav na način, ki je določen v 5. točki 2. člena, kjer je način posredovanja podatkov
eksplicitno določen z dodatnimi pogoji sodelovanja.

ODJAVA S SEZNAMA - SPLOŠNO
5. člen
(1) Priporočeno je, da odjavo s seznama naročnik opravi s postopkom opisanim v 6. členu.
(2) Na izrecno zahtevo naročnika, ki jo posreduje na elektronski
naslov “ezin+odjava@adriadigital.si” bo odjavo v imenu naročnika opravil pošiljatelj. Naročnik
mora v tem primeru navesti naslov elektronske pošte na katerega je prispelo sporočilo. V kolikor
naročnik sporoči naslov, ki ni v bazi naročnika, ga bo naročnik o tem opozoril in pozval, da
posreduje primer prejetega sporočila v celoti.
(3) Z odjavo s seznama je naročnik dokončno izbrisan iz baze pošiljatelja. Pošiljatelj od tega
trenutka dalje ne poseduje nikakršnih informacij o naročniku (zgodovina prijav, datum odjave,
razlog prvotne uvrstitve na seznam ipd.).
(4) V kolikor je naročnik prijavljen na več seznamov spletnih strani pošiljatelja, mora odjavo
opraviti za vsako spletno stran posebej.

ODJAVA S SEZNAMA - POSTOPEK
6. člen
(1) Naročnik se iz seznama odjavi tako, da obišče spletni naslov, ki je določen za odjavo iz
seznama.
(2) Naslovi za odjavo se generirajo samodejno. Za vsakega naročnika na vsakem seznamu je
določen unikaten naslov za odjavo.
(3) Naslov za odjavo je naročniku dostopen na koncu vsakega sporočila.
(4) Odjava s seznama, v kolikor je postopek na naslovu za odjavo uspešno zaključen, je
takojšnja in dokončna. V primeru pisnega poziva s strani naročnika, bo pošiljatelj v imenu
naročnika opravil odjavo v roku 30 dni od prejema poziva.
(5) V kolikor uporabnik nima dostopa do spleta, lahko uporabi postopek odjave, kot je opisan v 2.
točki 5. člena.
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13. Zaradi posodabljanja sistema www.sprosti.se si upravljavec pridružuje pravico urejanja in
spreminjanja splošnih pogojev, ki so potrebne ob nadgradnji spletnega sistema oziroma
potrebah za pravilno in nemoteno delovanje sistema.
14. Splošni pogoji poslovanja obvezujejo obe pogodbeni strani. Vsi morebitni spori se skušajo
reševati sporazumno, če to ni mogoče, pa preko pristojnega sodišča.
15. Ti splošni pogoji veljajo do preklica.

Maribor, 26.1.2017

