Splošni pogoji sodelovanja na virtualnem dogodku » Virtualni dogodek Planica 2020«

I. Splošno dogodku in pogojih
»Virtualni dogodek Planica 2020« (v nadaljevanju: virtualni dogodek) je dogodek, v kateri bo
Zavarovalnica Triglav, d.d., (organizator virtualnega dogodka) Miklošičeva cest 19, Ljubljana, z
zbiranjem prijav preko spletne strani https://www.triglav.si/planica skladno s temi splošnimi
pogoji udeležencem prek aplikacije ZOOM omogočila spremljanje in navijanje na kvalifikacijah
ter tekmah Svetovnega prvenstva v smučarskih poletih na daljavo, njihovo javno prikazovanje
neposredno v Planici in javno prikazovanje v medijih, ki bodo snemali dogajanje v Planici.
Splošni pogoji sodelovanja na virtualnem dogodku (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo
postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje na virtualnem dogodku, delu posameznega
ali na vseh virtualnih dogodkih iz II. poglavja teh pogojev.
II. Trajanje dogodka
Virtualni dogodki v okviru Svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici 2020 se bodo
zvrstili med 10.12.2020 in 13.12.2020; in sicer kot sledi:
•
•
•
•

Četrtek, 10.12.2020, kvalifikacije med ob 16. uri;
Petek, 11.12.2020, posamična tekma ob 16. uri;
Sobota, 12.12.2020, posamična tekma ob 16. uri;
Nedelja, 13.12.2020 ekipna tekma ob 16.uri;

III. Sodelovanje na dogodku
Na virtualnem dogodku lahko prostovoljno sodeluje polnoletna fizična oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
• odda prijavo na spletni strani https://www.triglav.si/planica, kjer
o vpiše osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov) in
o potrdi, da se kot udeleženec virtualnega dogodka strinja s temi pogoji;
• ima soglasje oseb, ki dogodek spremljajo skupaj z njim, za sodelovanje v dogodku in za javno
prikazovanje njihove podobe oz. zakonitih skrbnikov mladoletnih oseb, ki dogodek
spremljajo skupaj z njim in je možen zajem njihove podobe s spletno kamero v okviru
aplikacije Zoom;
• zagotovi naslednje tehnične pogoje:
o internetno povezavo,
o napravo, ki omogoča delovanje aplikacije Zoom,
o spletno kamero.
• in ima ustvarjen uporabniški račun v aplikaciji Zoom.

1/8

Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. vl. 1/10687/00, osnovni kapital: 73.701.391,79 EUR, matična št: 5063345, davčna št.: 80040306.

V primeru, da se posameznik ne bo strinjal s pogoji sodelovanja, ne bo mogel sodelovati na
virtualnih dogodkih.
Privolitve za obdelavo za trženjske namene, ki jih posameznik lahko prostovoljno poda na
spletni strani https://www.triglav.si/planica, niso pogoj za sodelovanje na posameznih ali
vseh virtualnih dogodkih.
Sodelovanje v nagradni igri organizatorja, ki jo organizator organizira na
https://www.triglav.si/planica, ni pogoj za sodelovanje na posameznih ali vseh virtualnih
dogodkih iz teh pogojev.
IV. Postopek prijave
Organizator bo na spletni strani https://www.triglav.si/planica zbiral prijave na posamezne ali
na vse virtualne dogodke. Na navedeni spletni strani so opisani koraki prijave na virtualni
dogodek.
Posameznik mora za vsakega od dogodkov iz II. poglavja podati ločeno prijavo.
Prijave na zgoraj navedene sklope virtualnih dogodkov bodo na spletni strani
https://www.triglav.si/planica odprte najdlje do 18. ure pred dnem, ko bo potekal oz. bo
izveden posamezni izmed virtualnih dogodkov iz II. poglavja.
Po roku za prijavo na posamezni virtualni dogodek prijava ne bo več mogoča.
Udeleženec mora izpolniti vsa polja v prijavi, ki so obvezna in navesti resnične podatke.
Vsi prijavljeni, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja na virtualnem dogodku, in bodo potrjeni s
strani organizatorja, prejmejo na svoj elektronski naslov povezavo za pridružitev ogledu
dogodka v spletni aplikaciji Zoom.
Vsak prijavljeni udeleženec ki prejme povezavo na svoj elektronski naslov, se zavezuje, da
povezave ne bo delil z nikomer ampak jo bo uporabil le na svoji elektronski napravi z namenom
ogleda in sodelovanja na virtualnem dogodku.
V. Obveščanje o prijavi
Udeleženci bodo o uspešni prijavi na posamezni sklop dogodkov obveščeni po e-pošti katero
bodo posredovali ob prijavi.
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VI. Pravila vedenja
Udeleženec se s strinjanjem s temi splošnimi pogoji zavezuje h kulturnemu in spoštljivemu
ravnanju ob sodelovanju v aplikaciji ZOOM ter k spoštovanju naslednjih pravil:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

ne deli svojih podatkov o dostopu ali prijavi na virtualni dogodek;
ne razkriva zaupnih in občutljivih osebnih podatkov o sebi ali drugih ljudeh;
ne razkriva podatkov, za katere udeleženec nima dovoljenja za objavo;
ne poziva k nasilju, kriminalnemu ravnanju ali kršitvi katerega koli nacionalnega ali
mednarodnega prava ali pravic katere koli tretje osebe;
ne uporablja logotipov, znakov, znamk in drugih pravic intelektualne lastnine, za katere
nima dovoljenja lastnika,
ne objavlja sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno,
grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge člane družbenega
omrežja ali tretje osebe,
ne grozi ali ustrahuje drugih oseb,
ne spodbuja drugih uporabnikov k lahkomiselnemu ali nevarnemu ravnanju,
ne deli reklamnih in promocijskih sporočil,
ne podaja in deli političnih vsebin in stališč;
ne posega v druge, ki uporabljajo spletno mesto;
ne deli programske viruse, črve, časovne bombe, poškodovane datoteke, trojanske
konje ali katero koli drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, ki so zasnovani ali
namenjeni motenju, poškodovanju, preobremenitvi, poslabšanju ali omejevanju
delovanja katere koli programske, strojne opreme, omrežja , strežniški ali komunikacijski
sistemi ali oprema;
ne moti ali ovira katerega koli drugega uporabnika, da sodeluje v aplikaciji Zoom;
ne uporablja programsko ali avtomatsko napravo, vključno z, vendar ne omejeno na,
avtomatiziranimi klicnimi ali povpraševalnimi napravami za pridobivanje informacij s
spletnega mesta ali kako drugače spremljanje ali kopiranje katerega koli dela spletnega
mesta, izdelkov in / ali storitve ustvarja lažno identiteto z namenom zavajanja drugih;
ne pripravlja, zbira, uporablja, prenaša ali kako drugače kopira kakršne koli informacije
o uporabnikih in / ali informacije o uporabi ali kateri koli njihov del ali jih pošilja,
zagotavlja ali kako drugače (s plačilom ali ne) takšne informacije tretjim osebam;
ne uporablja katero koli od naših avtorskih pravic ali blagovnih znamk ali imena naše
domene kot psevdonimne domene za povratni e-poštni naslov;
ne reproducira, podvaja, kopira, prodaja, trguje, preprodaja ali izkorišča za kakršne koli
komercialne namene, kateri koli del spletnega mesta, uporabo spletnega mesta ali
dostop do spletnega mesta;
ne objavlja, javno izvaja ali prikazuje ali distribuira tretjim osebam kakršno koli vsebino,
vključno z reprodukcijo v katerem koli računalniškem omrežju ali predvajanem ali
mediju;
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•

•

•

sistematično ne zbira in uporablja kakršno koli vsebino, vključno z uporabo katerega koli
rudarjenja podatkov ali podobnimi metodami zbiranja in pridobivanja podatkov;
uporablja izpeljano uporabo spletnega mesta ali vsebine;
ne uporablja, uokvirja ali uporablja tehnike uokvirjanja, da zapre kateri koli del
spletnega mesta (vključno s slikami, ki jih najdete na spletnem mestu, ali kakršnim koli
besedilom ali postavitvijo / oblikovanjem katere koli strani ali obrazca na strani);
in / ali ne spreminja, prevaja, razstavlja, razstavlja, uporablja obratni inženiring ali kako
drugače poskuša pridobiti izvorno kodo za računalniške sisteme in drugo tehnologijo, ki
upravlja naše spletno mesto. Za namene teh pogojev "povratni inženiring" vključuje
pregled ali analizo spletnega mesta za določitev izvorne kode, strukture, organizacije,
notranje zasnove, algoritmov ali naprav za šifriranje osnovne tehnologije našega
spletnega mesta.

Udeleženec nobenega dela virtualnega dogodka ne sme posneti brez izrecnega pisnega
dovoljenja organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico, da udeleženca, ki ravna v nasprotju s pravili, določenimi v tem
poglavju, izključi in s tem onemogoči nadaljnje sodelovanje udeleženca na virtualnem
dogodku.
VII.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

•
•

•
•

•

nedelovanje e-prijave na dogodek in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za
nedelovanje;
nedelovanje e-prijave na dogodek, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno
motile uporabo storitve;
kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel pri sodelovanju v virtualnem dogodku;
za izgubljeno, prepozno ali napačno usmerjeno e-pošto, napačne komunikacije,
neuspešno telefonsko, satelitsko ali kabelsko strojno ali programsko opremo ali linije,
internetno funkcionalnost ali tehnično okvaro ali moten, kodiran, zakasnjen ali napačno
usmerjen prenos, okvare težave ali druge kakršne koli napake, bodisi človeške,
mehanske, elektronske ali omrežne v zvezi z virtualnim dogodkom;
za kakršno koli napako, vključno s tehnološko napako, opuščanjem, prekinitvijo, okvaro,
zamudo v delovanju ali kakršnimi koli drugimi težavami v zvezi z dogodkom, vključno s
tehničnimi napakami v povezavi z funkcionalnostjo aplikacije Zoom ali katero koli
spletnim mestom ali drugimi digitalnimi storitvami;
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•

•

za katerekoli odločitve Smučarske zveze Slovenije, ki je organizator tekem svetovnega
pokala v Planici in samostojno sprejema odločitve o organizaciji dogodka na sami lokaciji
oz. v Planici;
za dogodke, na katere organizator nima vpliva (vreme, odpoved tekme svetovnega
pokala v Planici, odločitve državnih organov, okužbe z računalniškimi virusi, protipravna
dejanja, tehnične okvare ali drugi podobni dogodki).

Če se virtualni dogodki, ki jih urejajo ti splošni pogoji, zaradi višje sile ne morejo izvesti v celoti
ali delno, kot je bilo načrtovano, ali če višja sila vpliva na organizacijo in varnost virtualnega
dogodka, si organizator pridržuje pravico po lastni presoji preklicati, ukiniti, spremeniti ali
začasno ustaviti organizacijo in izvedbo dogodka.
VIII.

Zasebnost in varstvo podatkov

V nadaljevanju so navedene pomembne informacije o obdelavi osebnih podatkov v sklopu
virtualnega dogodka. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval izključno za
namene, ki so določeni v tem poglavju pogojev ter za namene, v katere udeleženec lahko
posebej in prostovoljno privoli in niso pogoj za sodelovanje na virtualnem dogodku.

•

Vrste osebnih podatkov, nameni obdelave in podlage

Organizator
bo
ob
izpolnitvi
elektronskega
prijavnega
obrazca
na
https://www.triglav.si/planica od posameznega udeleženca virtualnega dogodka prejel
naslednje podatke:

•
•

ime, priimek, elektronski naslov;
registracijske podatke (čas registracije).

Organizator bo v povezavi z organizacijo dogodka v aplikaciji ZOOM obdeloval naslednje
podatke:
• elektronski naslov
• registracijske podatke
Organizator bo navedene osebne podatke obdeloval za naslednje namene:
• za namen organizacije ter izvedbe virtualnega dogodka,
• obveščanje o prijavi,
• administracija zoom za potrebe izvedbe virtualnega dogodka,
• za namene obdelave, v katere udeleženec virtualnega dogodka posebej privoli.
Organizator osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 1.-3. točke prejšnjega odstavka, za ta
namen hrani še 2 leti po zaključku virtualnega dogodka, iz 4. točke prejšnjega odstavka pa do
preklica privolitve.
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Javno prikazovanje in onemogočanje prikaza
Posameznik je seznanjen, da bo v virtualnem dogodku njegova podoba, vedenje ter podoba in
vedenje oseb, ki bodo skupaj z udeležencem v dosegu njegove kamere, vidni neposredno na
oglasnih zaslonih na prizorišču tekme Planici, v skladu z režijsko odločitvijo pa bodo lahko javno
prikazani tudi v neposrednem televizijskem prenosu tekem Svetovnega prvenstva v Planici.
Javno prikazovanje ne vključuje predvajanje zvoka na strani posameznih udeležencev.
Organizator si pridržuje pravico, da bo lahko posamezne slikovne prikaze oz. video izseke
spremljanja in navijanja udeležencev virtualnega dogodka uporabil za namen njihove objave
na spletnih straneh in družabnih omrežjih organizatorja in naknadne promocije dogodka,
hranil še 2 leti od njihovega nastanka.
Organizator ni v nobenem pogodbenem razmerju z RTV organizacijami, ki bodo izvajale in
javno prenašale prenose tekem svetovnega pokala v Planici.
IX. Uporabniki podatkov oz. tretje osebe
Osebne podatke, navedene v tem poglavju, lahko za zgoraj označene namene obdelujejo tudi
družba Interplan, d.o.o., Zg. Pirniče 71C, 1215 Medvode, s katerim ima organizator sklenjeno
pogodbo o sodelovanju in pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov. Družba Interplan d.o.o.
za organizatorja izvaja virtualni ogled svetovnega prvenstva Planica 2020.
Organizator bo za izvedbo virtualnega dogodka uporabil storitev ponudnika Zoom Video
Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, ZDA, kar pomeni, da
bodo seje posnete in da te funkcije ne bo mogoče izključiti. Če ima udeleženec že uporabniški
račun pri Zoom, je že sprejel pogoje uporabe aplikacije Zoom in njihovo politiko zasebnosti. V
primeru, da udeleženec računa pri Zoom še ni ustvaril, lahko več informacij dobi na povezavi
https://zoom.us/privacy.
X. Uveljavljanje pravic
Posameznik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov oz. zahteva dostop,
dopolnitev, popravek ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., Služba za marketing, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s
pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh organizatorja www.triglav.si.
Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec RS. Pooblaščeno
osebo za varstvo podatkov pri organizatorju lahko posameznik kontaktira preko elektronskega
naslova: dpo@triglav.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav,
d.d., je na voljo v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh www.triglav.si.
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XI. Pravice intelektualne lastnine
Udeleženec virtualnih dogodkov s potrditvijo teh pogojev neodplačno in časovno neomejeno
dovoljuje javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje svoje
podobe v slikovnem in/ali video izseku sodelovanja na virtualnem dogodku v vseh medijih, ki
so v domeni organizatorja ali za namene promocije. Pri objavi ali uporabi slikovnih ali video
izsekov se organizator zavezuje, da ne bo spreminjal bistva prikazov in jih ne bo preoblikoval
na način, da le-ti ne bi ustrezali originalu.
Vsi podatki, podobe ter druge informacije na elektronskem obrazcu in spletnih mestih
organizatorja so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo
opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.
Organizator na uporabnike elektronskega prijavnega obrazca ne prenaša ostalih materialnih
avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa uporabniku ne daje pravice do
uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu
organizatorja. Uporabnik ne sme izdelovati kopij elektronskega prijavnega obrazca.
RTV organizacije imajo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah izključno pravico:
radiodifuzne retransmisije svojih oddaj; sekundarnega radiodifuznega oddajanja svojih oddaj,
če se izvaja na krajih, ki so dostopni javnosti proti plačilu vstopnine; snemanja svojih oddaj;
reproduciranja posnetkov svojih oddaj; distribuiranja posnetkov svojih oddaj; dajanja na voljo
javnosti posnetkov svojih oddaj. RTV organizacije so v domeni organizatorja tekem svetovnega
pokala v Sloveniji; to je Smučarske zveze Slovenije.
XII. Reševanje pritožb
Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu: marketing@triglav.si. Organizator pritožbe rešuje v
skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani:
https://www.triglav.si/pritozbeni-postopek.
XIII. Končne določbe
Splošni pogoji virtualnega dogodka bodo ves čas trajanja virtualnega dogodka udeležencem na
voljo na elektronski povezavi na https://www.triglav.si/planica, na kateri se lahko prijavijo na
virtualni dogodek ter objavljeni na spletni strani triglav.si.
Organizator si pridržuje pravico, da v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli
spremeni te pogoje ali predčasno zaključi z zbiranjem prijav na virtualni dogodek ali ga ne
izvede, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti
oz. drugi razlogi, opredeljeni s temi pogoji.
Ti pogoji začnejo veljati z dnem 1. 12. 2020.
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Ljubljana, dne: 1. 12. 2020

Zavarovalnica Triglav
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