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SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 
DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA deluje v skladu z določili zapisanimi v statutu društva in internimi 
pravilniki. Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti med DPCS – Društvo plesni 
center Samba (v nadaljevanju: upravljavec) in uporabniki. S včlanitvijo (podpis prijavnice) vsak 
uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja. 
 
II. PRIJAVA 
 
2. člen  
 
Uporabnik se lahko prijavi v program osebno ali preko interneta. V primeru prijave preko interneta 
uporabnik sprejme te splošne pogoje z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani 
www.plesnasola-samba.si. V primeru osebne prijave se šteje, da je uporabnik sprejel določila teh 
splošnih pogojev poslovanja takrat, ko se je osebno prijavil na dogodek ali v program - s podpisom 
prijavnice. 
 
3. člen 
 
Osebe mlajše od 18 let lahko prijavijo le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov. 
 

III. IZJAVA O ZASEBNOSTI, VARSTVO PODATKOV 

 

4. člen 

Upravljavec zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov, osebno ime in priimek, naslov, datum 
rojstva ter telefonsko številko. Upravljavec zbira in uporablja osebne podatke za obveščanje o 
spremembah v urniku, počitnicah v plesni šoli, novih tečajih, začetku in koncu tečajev in ostalih 
obvestilih pomembnih za uporabnike. Upravljavec se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne 
bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. Osebni podatki se 
brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi. 

5. člen 

Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopom, uporabo ali 
razkritjem.Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih 
občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme. 
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6. člen 

Vsak posameznik lahko kadar koli pisno na elektronski naslov info@plesnasola-samba.si, na naslov 
društva ali na spletni strani www.plesnasola-samba.si zahteva, da upravljavec trajno ali začasno 
preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo 
najkasneje v 15 dneh prenehal uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz 
prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja. 

 
IV. FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE 
 
7. člen 
 
S prijavo na dogodek ali v program uporabnik dovoljuje fotografiranje in snemanje ter uporabo 
fotografij in video posnetkov na spletni strani DPCS, Facebook profilih, v publikacijah, letakih, plakatih 
in drugih medijih. 
V primeru, da se uporabnik ne želi pojavljati na slikovnem in video materialu v medijih, ob prijavi to 
navede na prijavnici. 

 

V. AVTORSKE PRAVICE 

8. člen 

Vse pravice na začetni strani in vseh podstraneh spletnega mesta www.plesnasola-samba.si so 
pridržane. Informacije in gradiva na spletnem mestu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine 
upravljavca. Dovoljeno je tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za 
nekomercialne namene.  

VI. CENIK 
 
9. člen  
 
V veljavi so cene, navedene v ceniku in na internetni strani upravljavca ter na oglasni deski v 
prostorih plesne šole. V cenah za storitev je že vključen zakonsko določen davek, 22%. 
V izdanih računih,  je DDV obračunan v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 
Društvo si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.  
 
 
 
VII. KONČNE DOLOČBE 

10. člen 

Vse morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je pristojno sodišče 
v Mariboru. 
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11. člen 

Splošni pogoji začnejo veljati z dnem 01.01.2020 in so na voljo vsem uporabnikom na oglasni deski 
plesne šole. Upravljavec lahko spremeni splošne pogoje kadar koli. 

DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA, 01.01.2020 

Natalija Banovič, predsednica društva 


