SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
ZA OPRAVLJANJE STORITEV OGLAŠEVANJA NA SPLETNEM PORTALU
http://www.danpodiplomi.si/
1. Splošne določbe
Dobrodošli na spletnem portalu http://www.danpodiplomi.si.
Dostop do spletnega portala in njegovo uporabo urejajo splošni pogoji poslovanja, ki določajo opravljanje storitve oglaševanja
na spletni strani, pogoje za zakup in rezervacijo oglasnega prostora, izdelavo in upravljanje oglasnih kreativ in vsebin ter uporabo
informacij, objavljenih na spletnem portalu. Z vstopom na spletno stran http://www.danpodiplomi.si/ potrjujete, da ste s
splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe splošnih pogojev brezpogojno in v celoti zavezujejo.
Izdajatelj splošnih pogojev je družba ERACON družba za poslovno svetovanje in izobraževanje, d.o.o. (skrajšano ERACON d.o.o.),
Ljubljanska cesta 32, 1241 Kamnik, matična številka: 3436071, davčna številka: 58115692, registrirana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani, Srg št. 2008/37661.
Družba ERACON d.o.o. kot izdajatelj spletnega portala http://www.danpodiplomi.si/ si pridržuje pravico do spreminjanja
ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala http://www.danpodiplomi.si/ brez
predhodne najave.
Spletni portal http://www.danpodiplomi.si/ se sme uporabljati le za namene, za katere je to izrecno določeno. Prepovedano
je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje
izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala
http://www.danpodiplomi.si/.
Vsi uporabniki portala http://www.danpodiplomi.si/ se obvezujejo, da le-tega ne bodo uporabljali za nezakonite namene ali
namene, ki nasprotujejo splošnim pogojem poslovanja. Portala http://www.danpodiplomi.si/ ni dovoljeno uporabljati na način, ki
bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali družbi ERACON d.o.o. Prav tako ni dovoljeno onemogočanje
ali oviranje uporabe drugim uporabniku portala http://www.danpodiplomi.si/. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega
dostopa do katere koli storitve portala http://www.danpodiplomi.si/, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali
podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivati kakršno koli gradivo ali informacije s pomočjo
sredstev, ki niso na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti.
Družba ERACON d.o.o. lahko kadar koli zahteva uporabo teh pogojev po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih
zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji.
Splošni pogoji poslovanja so del pogodbenih določil med naročnikom in družbo ERACON d.o.o. Natisnjena različica teh pogojev
uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so
povezani z njo.

2. Naročilo oglaševanja (splošno)
Naročnik oglaševanja je lahko pravna oseba ali fizična oseba – samostojni podjetnik, ki pri podjetju ERACON d.o.o. naroči
objavo oglasa na spletni strani http://www.danpodiplomi.si/. Vrste oglaševalskih storitev, ki jih naročnik naroča, so razvidne v
naročilnici oz. pogodbi, morebitne tehnične specifikacije pa so objavljene na spletni strani izvajalca.
Portal ni namenjen oglaševanju storitev, proizvodov ali dejavnosti fizičnih ali pravnih oseb, ki nimajo registrirane dejavnosti.

2.1 Naročilo
Naročnik na podlagi naročilnice, ki jo posreduje po elektronski pošti ali po klasični pošti, naroči objavo oglasa, ki ga podjetje
ERACON d.o.o. objavi na spletni strani http://www.danpodiplomi.si/.
Termin oglaševalske akcije je potrebno rezervirati 15 dni pred njenim začetkom.
Naročnik lahko za objavo na spletni strani http://www.danpodiplomi.si/ dostavi že pripravljene oglasne kreative in vsebine,
ki v celoti ustrezajo zahtevanim tehničnim specifikacijam, objavljenimi na spletni strani, lahko pa podjetje ERACON d.o.o. za
naročnika opravi storitve izdelave oglasnih kreativ in vsebin za objavo ali njihove prilagoditve. Ustrezen dogovor je naveden na
naročilnici/pogodbi. Če dogovor ni označen, se šteje, da oglasne kreative in vsebine zagotovi naročnik skladno s tehničnimi
specifikacijami izvajalca.
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Če ERACON d.o.o. ugotovi, da oglasne kreative ali vsebine ne ustrezajo njenim tehničnim standardom ali oglaševalski politiki,
jih vrne naročniku v ustrezno prilagoditev, naročnik pa je dolžan oglasne kreative in vsebine prilagoditi, kar lahko vpliva na
zamik objave. ERACON d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb oblik in formatov naročenih oglasnih kreativ in vsebin, vendar
je dolžan naročnika o tem ustrezno obvestiti. ERACON d.o.o. in naročnik se lahko tudi naknadno dogovorita, da izvedbo ali
prilagoditev oglasnih kreativ ali vsebin izvede ERACON d.o.o. ali njegovi podizvajalci, oz. da naročnik dodatno naroči storitev
izdelave oglasnih kreativ ali vsebin za objavo ali prilagoditev.

2.2 Potrditev oglasnega sporočila
Ko naročnik oglaševalske akcije oglasno sporočilo potrdi, ga ERACON d.o.o. uvrsti na spletno stran http://www.danpodiplomi.si/
v skladu z dogovorjenimi kriteriji oglaševanja.

2.3 Vsebina oglasov
Vsebina oglasov mora biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo. Skladno z 2. členom Zakona o varstvu
potrošnikov in zahtevami tržnega inšpektorata Republike Slovenije morajo biti vsa oglasna sporočila podpisana z nazivom in
naslovom oglaševalca, katerega izdelek ali storitev se oglašuje.
ERACON d.o.o. si pridržuje pravico do zavrnitve oglaševalskih storitev v primerih, ko oglasna kreativa ali vsebina ni v skladu s
programsko zasnovo ERACON d.o.o. ali ni v skladu s celostno in vsebinsko podobo medija. ERACON d.o.o. si izrecno pridržuje
pravico umakniti iz objave posamezno oglasno kreativo ali vsebino, za katero se po objavi ugotovi, da njegova objava ni v skladu
z zahtevami iz teh pogojev.
Za obliko, vsebino in pravne posledice oglasa odgovarja izključno naročnik in se zavezuje, da bo ERACON d.o.o. povrnil vso
škodo, ki bi mu nastala zaradi zahtevkov tretjih oseb, vloženih zaradi kršenja zgoraj navedenih jamstev. Naročnik se zavezuje, da
bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper podjetje ERACON d.o.o. vodili zaradi izvršitve naročnikovega naročila,
ter da jih bo vodil in poskrbel za zaščito interesov ERACON d.o.o., vse to na lastne stroške.

2.4 Oddaja gradiva
Naročnik posreduje vsebino oglasna v elektronski obliki (e-pošta, CD) v skladu s tehničnimi zahtevami, objavljenimi na strani
http://www.danpodiplomi.si/. Poslano gradivo oglasnih sporočil, ki je namenjeno objavi, ERACON d.o.o. ne vrača.
Rok za oddajo tehnično in vsebinsko pripravljenega oglasa za objavo je 3 delovne dni pred objavo. Če naročnik oglaševalske
akcije sam nima tehnične rešitve, lahko ERACON d.o.o. posreduje izdelavo podizvajalcu po lastnem izboru, vendar v tem primeru
potrebuje materiale (logotip, želeno vsebino oglasa) 14 dni pred objavo.
Naročnik lahko dostavi »zaprte« (TIFF, PDF, EPS) ali »odprte« (vse ostale) datoteke. Za odprte datoteke, nepravilne datoteke,
nepopolne datoteke, korekture datotek, popravke v datotekah ali pri drugih željah naročnika, se vsako dodatno delo zaračuna po
veljavnem ceniku podjetja.
Datoteke lahko naročnik oglaševalske akcije posreduje na več načinov, in sicer:
• na USB ključu, na CD/DVD mediju (dostavite ali pošljete na naslov podjetja ERACON d.o.o.),
• preko e-pošte (skupna velikost priponk do 5Mb) na info@danpodiplomi.si.
Večje datoteke lahko naročnik oglaševalske akcije posreduje na naslednji način:
• preko spletne storitve www.wetransfer.com na naslov info@danpodiplomi.si
• preko vašega FTP strežnika: datoteke najprej kopirate na vaš FTP strežnik in na naslov info@danpodiplomi.si posredujete
podatke (naslov strežnika / uporabniško ime / geslo) za prenos.

2.5 Grafični in video oglasi
Grafični in video elementi oglasa morajo biti jasni in razločni, tekst pa mora biti dobro berljiv. Kreativa oglasa mora zapolniti
celoten oglasni prostor, kar pomeni, da mora biti npr. »mali oglas« velikosti 195 x 244 točk in ne manjši, ter »velik oglas« velikosti
npr. 402 x 244 točk in ne manjši, hkrati pa se animacije ne smejo širiti preko okvira oglasa, če ni v pogodbi drugače opredeljeno.
Oglas ne sme vsebovati zavajajočih grafičnih elementov, oglas ne sme posnemati sistemskih opozoril operacijskega sistema ali
drugih aplikacij ali računalniških funkcij (npr. gumb za zapiranje okna ali premikanje kurzorja in klikanje na oglas), oglas ne sme
biti prikazan obrnjen na glavo in ne sme biti oblikovan tako, da zgleda kot da gre za več oglasov. Oglas mora upoštevati tehnična
navodila za izdelavo slikovnih in multimedijskih oglasov, oglas načeloma ne sme generirati poizvedb za pridobitev določene
vsebine na zunanje strežnike izven domene založnika, vse funkcionalnosti oglasa morajo biti vsebovane v sami izvorni kodi oglasa.
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Oglas ne sme vsebovati blagovnih znamk ali drugih označb, katerih imetnik (lastnik ali upravljavec) ni oglaševalec sam, ne glede
na obliko pojavnosti blagovne znamke ali označbe (figurativna ali besedna znamka), razen v primeru, da mu je lastnik blagovne
znamke podelil pravice do njene uporabe. Naročnik je v celoti odgovoren za spoštovanje pravic blagovnih znamk, ki se pojavljajo
v oglasnem sporočilu.

2.6 Tekstovni oglasi
Vsi tekstovni oglasi na produktih založnika morajo ustrezati naslednjim pogojem:
• v oglasu prikazan URL naslov mora izkazovati pravilen/resničen URL naslov,
• uporaba ponavljajočih ali nepotrebnih ločil ali znakov, pretirana ali nepotrebna uporaba velikih črk ter nepotrebno ponavljanje
besed ali besednih zvez ni dovoljeno,
• oglaševanje spletnih strani z malimi oglasi v tekstovnih oglasih ni dovoljeno,
• oglasi na klik ne smejo vsebovati telefonske številke oglaševalca,
• oglas za izdelek ali storitev oziroma kakšen drug predmet promocije, ki je lokalnega značaja, mora vsebovati tudi navedbo
kraja.

2.7 Omejitve oglaševanja
Za posamezna vsebinska področja veljajo posebna pravila. Oglaševanje izdelkov in storitev, ki predstavljajo neposredno nevarnost
za človekovo zdravje, zahtevajo specifičen način uporabe ali predstavljajo posebne vrste blaga in storitev, ureja Zakon o varstvu
potrošnikov. Ta področja so:
• alkohol;
• tobačni izdelki;
• ponarejeno in piratsko blago;
• potrošniški krediti,
• zdravila in medicinski pripomočki;
• živila in/ali prehranska dopolnila za hujšanje;
• kozmetika;
• popusti in nagradne igre;
• odvetništvo;
• volitve.
Podjetje ERACON d.o.o. ni dolžno preverjati vsebine prejetih oglaševalskih vsebin in posledično zanje ne sprejema odgovornosti.
Naročnik nosi vso odgovornost za vsebino oglasnih sporočil, resničnost navedb v oglasnih sporočilih in njihovo skladnost z
veljavnimi predpisi.
Če podjetje ERACON d.o.o. ne glede na prejšnji odstavek ugotovi, da oglaševana vsebina ni skladna s predpisi ali da navedbe
v njej niso resnične, lahko podjetje ERACON d.o.o. kadarkoli umakne sporno oglaševalsko vsebino, pri čemer ne nosi nobene
odgovornosti za morebitne stroške, izgubo dobička ali kakršnekoli druge škodljive posledice, ki bi nastale oglaševalcu zaradi umika
oglaševalske vsebine. Oglaševalec je dolžan zagotoviti novo, nesporno oglaševalsko vsebino in nosi vse stroške oglaševanja tudi
za čas, ko je bila sporna oglaševalska vsebina umaknjena s spletnega portala http://www.danpodiplomi.si/.

2.8 Odpoved oglaševalske akcije
Če oglaševalska akcija iz kakršnih koli razlogov odpade, mora biti izvajalec ERACON d.o.o. obveščen 5 dni pred dogovorjeno
objavo. Za vsak poznejši preklic je izvajalec oglaševalske akcije upravičen do odškodnine v višini 30% cene predvidene objave.
ERACON d.o.o. lahko naročilo nemudoma odpove če naročnik huje krši sklenjeno naročilo, če naročnik zamuja s plačili računa
ali posameznih obrokov več kot 30 dni, če mu naročnik s svojimi dejanji/opustitvami povzroča škodo ali če meni, da je izvajanje
oglaševalskih storitev po sklenjeni naročilnici ali pogodbi zakonsko ali moralno sporno ali v nasprotju s temi splošnimi pogoji ter
če je zoper naročnika uveden insolvenčni postopek, prisilna poravnava, stečajni postopek ali kateri koli drug postopek prenehanja
oz. izbrisa pravne osebe, kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja.
Naročnik je v tem primeru kljub temu dolžan poravnati vse, s strani podjetja ERACON d.o.o., že opravljene storitve.

2.9 Cene storitve oglaševanja na spletnih straneh ERACON d.o.o.
Cene storitev so določene v ceniku spletnega oglaševanja, ki je del splošnih pogojev poslovanja.
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V primeru, da oglas v predvidenem roku prikazovanja ne doseže minimalnega zagotovljenega števila prikazov, si ERACON d.o.o.
pridržuje pravico da:
1. oglas prikazuje, dokler le-ta ne doseže minimalnega števila prikazov, ali;
2. v primeru, da podaljševanje termina oglaševanja ni mogoče, izda naročniku oglaševalske akcije dobropis za sorazmerni
znesek, ki ustreza razliki do dogovorjenega števila neprikazanih oglasov. ERACON d.o.o. si pridržuje pravico izbire med
navedenima možnostmi. Naročnik oglaševalske akcije v tem primeru ni upravičen do reklamacije.

2.10 Plačilni pogoji
ERACON d.o.o. izstavi račun za naročeno storitev spletnega oglaševanja (a) z avansnim računom ali (b) po opravljeni storitvi. Za
opravljeno storitev se šteje potrditev predloženega oglasa s strani naročnika oglaševalske akcije.
Plačilo je možno izključno z nakazilom na transakcijski račun podjetja. Rok plačila je 30 dni od datuma izstavitve računa, razen če
v posebni pogodbi ni drugače določeno.
Če naročnik zamuja s plačilom, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.
Naročniku, ki je v zamudi s plačilom računa ali posameznega obroka za opravljene storitve je podjetje ERACON d.o.o. upravičeno
do zakonskih zakonitih zamudnih obresti, v primeru zamude plačila daljšega od 30 (trideset) dni pa tudi do pravice začasnega
umika objave oglaševalskih storitev do poplačila vseh zapadlih terjatev s strani naročnika, ne glede na to pa je dolžan naročnik
poravnati plačilo za celotno obdobje naročila. V primere zamud plačila si ERACON d.o.o. pridržuje pravico do sprožitve nadaljnjih
postopkov izterjave, s čimer pričnejo nastajati dodatni stroški izterjave, kot so stroški opomina, sodne takse, odvetniški stroški,
nadomestilo stroškov izterjave v višini 40 € v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih in morebitni drugi stroški, kot
jih opredeljuje veljavna zakonodaja. Vsi dodatno nastali stroški v postopkih izterjave neplačnikov se prištevajo k osnovnemu dolgu
naročnika.

2.11 Zavrnitev in zavarovanje naročila
ERACON d.o.o. lahko, po lastni presoji, od naročnika zahteva primerno zavarovanje za plačilo obveznosti naročenih storitev
(npr. avans, menica, poroštvo, bančna garancija ali druga oblika zavarovanja) ali zavrne sklenitev ali zadrži izvedbo oglaševalskih
storitev, ko ima naročnik odprte zapadle obveznosti do ERACON d.o.o. Podjetje ERACON d.o.o. si pridržuje pravico do zavrnitve
oglaševalskih storitev tudi v primerih, ko kapacitete oglasnega prostora ERACON d.o.o. ne omogočajo izvedbe naročila.
ERACON d.o.o. si tudi pridržuje pravico, da zavrne naročilo zaradi terminskih ali vsebinskih dogovorov o ekskluzivnem oglaševanju
z drugimi naročniki. ERACON d.o.o. si izrecno pridržuje pravico zavrniti tako naročnika kot tudi posamezno naročilo (ne glede na
to, ali s posameznim naročnikom sicer posluje).

3. Cenik oglaševanja
3.1 Cenik oglasnega prostora
Terminski zakup oglasnega prostora
pozicija
oglas,195 x 244 px
oglas, 402 x 244 px
pasica, 804 x 244 px
Vrh strani
Zakup več združenih oglasnih prostorov

mesec
300,00 EUR
500,00 EUR
750,00 EUR
900,00 EUR
Po dogovoru

Zakup števila klikov na- oz. prikazov oglasnega prostora
pozicija
oglas,195 x 244 px
oglas, 402 x 244 px
pasica, 804 x 244 px
Vrh strani
Zakup več združenih oglasnih prostorov

1000 prikazov/klikov
100,00 EUR
165,00 EUR
250,00 EUR
300,00 EUR
Po dogovoru

Vse cene so brez vsakokratno veljavnega davka na dodano vrednost (DDV).
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3.2 cenik drugih storitev
pozicija
Sprejem in obdelava naročila
Režijska ura – enostavna dela
Režijska ura – zahtevnejša dela
Oblikovanje oglasa 195 x 244 px
Oblikovanje oglasa 402 x 244 px
pasica, 804 x 244 px
Vrh strani
Oblikovanje več združenih oglasnih prostorov

Kos/ura
30,00 EUR
25,00 EUR
45,00 EUR
90,00 EUR
130,00 EUR
180,00 EUR
200,00 EUR
Po dogovoru

Vse cene so brez vsakokratno veljavnega davka na dodano vrednost (DDV).

3.3 Popusti in posebni dogovori
Glede na obseg in trajanje oglaševanja se ERACON d.o.o. in naročnik lahko dogovorita za popust. Prav tako sklepa
ERACON d.o.o. z agencijami dogovore o dolgoročnem sodelovanju.
ERACON d.o.o. in naročnik se lahko s pogodbo dogovorita za drugačne dimenzije oglasnega prostora, cene ali plačilne pogoje
zakupa oglasnega prostora, terminskih zakupov ali drugih storitev od tistih določenih v ceniku.

3.4 Stroški preklica naročila
Naročnik stopi s podjetjem ERACON d.o.o. v obligacijsko razmerje takoj, ko naročnik odda naročilo za oglaševanje na spletnem
portalu http://www.danpodiplomi.si/. Sprejem naročila se šteje za prvo opravljeno storitev in s tem povezan nastanek stroška.
V primeru, da naročnik odstopi od naročila je dolžan povrniti najmanj ta strošek, če pa so bile med oddajo naročila in odpovedjo
naročila že opravljene še druge storitve, je naročnik dolžan poravnati vse opravljene storitve do trenutka preklica naročila po
veljavnem ceniku.

4. Merjenje in zaračunavanje oglaševanja na spletu
ERACON d.o.o. pri merjenju oglaševanja sledi smernicam mednarodnih organizacij s področja spletnega oglaševanja (merjenje
prikazov in merjenje klikov).
ERACON d.o.o. ponuja več vrst spletnega oglaševanja, zato je od oglasnega produkta odvisno, kakšna je merska enota. Pri enih
je merska enota prikaz oglasa, pri drugih pa se merijo kliki na prikazan oglas ali čas prikazovanja oglasa.
Količina oglaševanja se meri na oglasnih strežnikih, ki so v lasti, zakupu ali na njih gostuje podjetje ERACON d.o.o. s spletnim
portalomhttp://www.danpodiplomi.si/, kar pomeni, da se na strani založnika beležijo zahteve za prikaz oglasa oz. kliki na oglas.
V dnevniške datoteke se shranjujejo podatki:
• IP naslov,
• podatki o seji,
• podatki o piškotku,
• podatki o programski opremi uporabnika,
• čas obiska / čas klika,
• obiskana stran / vpisana ključna beseda v iskalnik / klik na oglas.
Cena na klik (CNK) - angl. CPC (cost per click) - je cena, ki jo oglaševalec plača, kadar uporabnik klikne na oglas in preide na
oglaševalčevo spletno stran.
Cena na prikaz oz. ogled (CNO) - angl. CPV, CPI (cost per view, cost per impression) - je cena, ki jo oglaševalec plača za vsak
prikazan oglas.
Čas prikazovanja oglasa se meri v mesecih, ko je oglas prikazan na spletnem portalu http://www.danpodiplomi.si/. V kolikor je
čas prikaza drugačen od polnega meseca, se za preračun uporablja mesec v trajanju 30 dni. Tako je npr. oglaševalska akcija, ki
traja 1 mesec in 15 dni obračunana kot 1,5 kratnik cene mesečnega zakupa oglasnega prostora.
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4.1 Zagotavljanje natančnih izračunov meritev
Založnik stalno izboljšuje svoje sisteme za odkrivanje neučinkovitih klikov, saj je zaradi raznih zlonamernih uporabnikov, ki spletno
oglaševanje izkoriščajo za škodovanje konkurenci s pridobivanjem nezakonite premoženjske koristi, tudi sam oškodovan in sicer
v obliki dodatnega dela inv obliki zmanjšanega ugleda spletnega oglaševanja. Vendar pa je podjetje ERACON d.o.o. omejeno pri
odkrivanju tovrstnih nezaželenih in nemoralnih dejanj na internetu, saj samo razpolaga le z omejenim obsegom podatkov.
Pri odkrivanju neučinkovitih klikov je namreč potrebno imeti pregled nad celotnim prometom na spletni strani oglaševalca.
Pomembni so podatki o času in trajanju obiska, naslovih obiskanih strani, obnašanju obiskovalcev strani ter deležu konverzije.
Teh podatkov podjetje ERACON d.o.o. nima, saj so na voljo samo upravljavcu spletne strani oglaševalca. Zato je nujno, da
oglaševalci, ki menijo, da so žrtev zlonamernih klikov kontaktirajo svojega skrbnika na strani izvajalca in jim dajo na voljo vse
potrebne podatke za izvedbo ustrezne analize.

5. Piškotki (splošno)
Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo. Piškotki
običajno vsebujejo ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek, življenjsko dobo piškotka in vrednost, ki je običajno neko
naključno generirano edinstveno število. Podlaga za piškotke je Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki ureja pravila
glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostop do podatkov, shranjenih na računalniku ali
mobilni napravi.
Piškotki na spletni strani http://www.danpodiplomi.si/ skrbijo za boljšo uporabniško izkušnjo in vam omogočajo uporabo
spletne strani, funkcionalnost in zbiranje informacije o uporabi naše spletne strani.
Piškotki sami po sebi ne omogočajo vaše identifikacije in samo z njimi ni mogoče ugotoviti kdo konkretno ste. Če strežnik prebere
piškotek skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev. Samo
strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.
Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik, ta lahko shranjevanje piškotkov po želji
omeji ali onemogoči. Uporabnik ima vedno možnost, da piškotke sprejme ali zavrne.
Opozorilo: Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, zato morajo biti uporabniki spleta še posebej pozorni na
konfiguracijo nastavitev svojega spletnega brskalnika in ga ustrezno nastaviti.

2.1 Namen uporabe piškotkov
Spletna mesta delujejo optimalno, kadar so piškotki omogočeni. Spletna mesta uporabljajo piškotke:
• za boljšo uporabniško izkušnjo spletnega mesta, saj obiskovalcem prilagodijo prikaz vsebine glede na pretekle obiske;
• za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave;
• na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, ohranijo uporabnike prijavljene;
• za prepoznavanje uporabnikove naprave (računalnik, tablica, mobilna naprava), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine
uporabnikovi napravi;
• za zbiranje raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določenega
spletnega mesta;
• za spremljanje obiska, kar omogoča odkrivanje in odpravljanje napak, preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti
oglasov ter stalno izboljšavo spletnih mest.

2.2 Vrste piškotkov
Nujno potrebni piškotki se bodo na vašo napravo vedno nameščali, saj brez njih naša spletna stran ne deluje pravilno. Med nujno
potrebne piškotke uvrščamo piškotke, ki vam omogočajo dostop do spletne strani, delovanje posameznih funkcionalnosti spletne
strani in hkrati ne zbirajo analitičnih ali drugih podatkov o vašem obisku.
Vrste piškotkov:
• Začasni ali sejni piškotki (session cookies) so v funkciji od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko
sejo konča in zapre brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v
nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd. Ker so takšni piškotki shranjeni za krajši čas, je njihova
invazivnost za zasebnost uporabnika lahko manjša.
• Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) pa ostanejo shranjeni tudi, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo.
Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za grajenje
profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let.
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• Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna
mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.
• Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni
spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih
uporabljajo za različne namene: od oglaševanja, analitike, pa do izboljšave svojih produktov. Takšni piškotki predstavljajo večji
poseg v zasebnost uporabnika.
ERACON d.o.o. na spletnem mestu http://www.danpodiplomi.si/ lahko omogoča z oglaševanjem izbranim tretjim osebam,
da na uporabnikovo opremo namestijo »druge piškotke« (3rd party cookies). Uporabnik s podajo soglasja za uporabo piškotkov
daje soglasje tudi tretjim osebam. Za vse druge piškotke velja, da njihovo odlaganje ni pod nadzorom upravljavca tega spletnega
mesta.
Podatki o posameznih piškotkih, upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in
trajanju piškotkov so navedeni v nadaljevanju:
Ime piškotka

Namen

Trajanje piškotka

Izvorna domena/
podjetje

__utma

Za sledenje spletnim statistikam in dejavnosti obiskovalcev na spletnem mestu (podatki o prvem
obisku, ogledu strani, času brskanja, vstopni in izstopni točki).

2 leti

Google Analytics

__utmb
__utmc

1 uro
do konca seje

__utmz

26 tednov

ns_hid
mp.pianomedia.eu

za razlikovanje uporabnikov in sej

ns_hid_cc
mp.pianomedia.eu

analitika obiska

10 let

vdnaWidgetMC
mp.pianomedia.eu

analitika obiska

10 let

vdnaSessionId
mp.pianomedia.eu

Identifikacija prijavljenih uporabnikov.

10 let

pianovisitkey
mp.pianomedia.eu

za razlikovanje prijavljenih uporabnikov med različnimi portali

10 let

za razlikovanje uporabnikov in sej

20 let

piano_unique_key
mp.pianomedia.eu

trajanje seje

piano_system_key
mp.pianomedia.eu

20 let

Pookie

PianoMedia

za razlikovanje uporabnikov in sej

Statistika IP naslovov.

Časovno neomejeno

Plista

Datum obiska spletnega mesta.
Čas obiska spletnega mesta.
Statistika ogledov spletne strani.
XclaimCookie

Merjenje števila prikazov in klikov na oglase. Piškotek ne zbira osebnih podatkov uporabnikov.

1 leto

Avus d.o.o.

UID

Upravljavec s pomočjo piškotka razlikuje med posameznimi napravami, ki zahtevajo dostop do
spletnega mesta.

Obstojen

IPROM

Nameni obdelave zbranih podatkov, ki se pridobijo s pomočjo piškotka so:
- štetje prikazov oglasov
- omejevanje števila prikazov oglasov.
Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije uporabnika, in ne vsebujejo nobenega osebnega
podatka o uporabniku.

_iAdT

S pomočjo tega piškotka upravljavec zbira podatke o tem, kdaj, koliko časa in kolikokrat je
bil spletni oglas prikazan na posamezni napravi. Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije
uporabnika, in ne vsebujejo nobenega osebnega. podatka o uporabniku.

trenutna seja

Cfp

Oglaševanje.

trajanje seje

JEB2

Lidango

2 leti

Gtest

Izvajanje tehničnega dela meritve MOSS

4 leta

Gdyn

domena (hit.gemius.pl).

4 leta

au_id

Vodenje števila ogledov in podpora določanju pogostnosti prikaza oglasov.

Trajanje seje

Gemius
AD Partner

Vodenje števila ogledov in podpora določanju pogostnosti prikaza oglasov.
au_data
gnk_g
visitor
ih
isp

Podpora distribuciji in rotaciji grafičnih oglasov.
Identifikacija klienta.

1 mesec

Identifikacija klienta.
Predpomnjenje za potrebe distribucije oglasov adp_partner.
Detekcija uporabe piškotov.

4 leta
4 leta
1 mesec

adp_partner
lnl

1 mesec

Trajanje seje
Generirani unikatni ID uporabnika in personalizirane nastavitve s podatki o uporabi.

1 leto

LIVENETLIFE

1 leto

LiveNetLife
International d.o.o.

Generirani unikatni ID uporabnika in personalizirane nastavitve s podatki o uporabi.
lnlxs

bin.livenetlife.com
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2.3 Onemogočanje piškotkov
Če želi uporabnik zavrniti uporabo piškotkov, lahko privzeto nastavitev brskalnika spremeni na način, da računalnik piškotke
zavrne ali pa, da prejme opozorilo in zavrne prejemanje piškotkov, preden se piškotek shrani.
Informacije o nastavitvah za piškotke so na spletu na voljo za vsak posamezen brskalnik:
• Chrome;
• Firefox;
• Internet Explorer;
• Opera;
• Safari.
Z izključitvijo piškotkov lahko postanejo nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

6. Reševanje sporov in informacija o pritožbenem postopku
ERACON d.o.o. in naročnik soglašata, da se za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso izrecno dogovorjene s to
pogodbo, uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.
Morebitni spor bosta stranki skušali rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče.
Naročnik lahko svoje pritožbe posreduje na elektronski naslov eracon@eracon.si, po pošti na naslov podjetja ERACON d.o.o.,
Ljubljanska cesta 32, 1241 Kamnik ali, po predhodnem dogovoru, poda ustno pritožbo na sedežu podjetja, o čemer se napiše
zapisnik. Podjetje ERACON d.o.o. si bo prizadevalo pritožbe rešiti v najkrajšem možnem času.

7. Odstop od pogodbe sklenjene na daljavo
V primeru, da gre za naročilo oblikovanja in/ali objave oglasa potrošnika, le-ta nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene
na daljavo, v roku 14 dni brez navedbe razlogov, ker gre za blago oz. storitev, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika/
naročnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (2. točka 5. odstavka 43.č člena ZVPot).

8. Odgovornost izvajalca
ERACON d.o.o. je podjetje, ki je naravnano k izdelavi prvovrstnih in kakovostnih izdelkov ter nudenju kakovostnih storitev, ki jih
opravlja s skrbnostjo dobrega gospodarja. Če kljub temu pride do povzročitve škode naročniku oglasnega sporočila, je višina
odškodnine omejena na višino vrednosti naročila, ki je predmet reklamacije, in v nobenem primeru ne more presegati višine
njegove vrednosti. Podjetje ERACON d.o.o. izključuje svojo odgovornost za plačilo odškodnine za povzročeno škodo, ki presega
vrednost naročila, v najširšem smislu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja. Izključeni so tudi nadaljnji zahtevki kakršnekoli vrste,
vključujoč vendar ne omejujoč se na: izgubo dobička ali druge finančne izgube naročnika, izgubo prodaje, reklamacije odjemalcev
naročnika ipd. Omejitev odgovornosti velja tudi za vse morebitne izgube, ki jih povzročijo predstavniki, zaposleni ali zastopniki
izvajalca.
Portal http://www.danpodiplomi.si/ je izključno informativne narave. Podjetje ERACON d.o.o. preko portala
http://www.danpodiplomi.si/ ne vrši prodaje storitev ali izdelkov naročnikov oglasov in zanje ne prevzema odgovornosti. Končnih
potrošniki oz. kupci izdelkov in storitev, ki se oglašujejo na oglasnih sporočilih naročnikov na portalu  http://www.lahkojecenej.
si/, lahko morebitne reklamacije izdelkov in storitev uveljavljajo izključno pri prodajalcih, ki so jim izdelek ali storitev prodali, v
nobenem primeru pa ne morejo uveljavljati kakršnihkoli zahtevkov iz naslova reklamacij kupljenega blaga ali storitev do podjetja
ERACON d.o.o.
Podjetje ERACON d.o.o. se bo trudilo, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh,
vendar ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino na portalu
http://www.danpodiplomi.si/ uporabljajo na lastno odgovornost. Niti podjetje ERACON d.o.o. niti katera koli druga pravna
ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz
dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti
v njihovi vsebini. Podjetje ERACON d.o.o. ne odgovarja za kakršnekoli oblikovne ali pravopisne napake.
Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani, nedelovanje spletne strani ipd. in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Podjetje ERACON d.o.o. izključuje svojo odgovornost za plačilo odškodnine za povzročeno škodo v najširšem smislu, ki ga
dopušča veljavna zakonodaja.
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9. Odgovornost za oblikovne, pravopisne in tiskarske napake
Podjetje ERACON d.o.o. ne odgovarja za kakršnekoli pravopisne napake v tekstu, ki mu ga je posredoval naročnik ali tretja oseba
za naročnika in v nobenem primeru ne odgovarja za slabo pripravljene in barvno nastavljene datoteke s strani naročnika.
Naročnik je dolžan sam zahtevati in preveriti končni elektronski izpis oglasnega sporočila, še posebej v primerih naročila grafične
priprave ali popravkov oglasnih kreativ s strani izvajalca. Če naročnik ne zahteva končnega elektronskega izpisa pred objavo
ali pisno ne potrdi dostavljenega elektronskega izpisa oglasnega sporočila najmanj 3 dni pred objavo, prevzema popolno
odgovornost za pravilnost in se odpoveduje reklamacijskim zahtevkom tako vsebinske, kot oblikovne narave. Pomanjkljivosti in
vsebinske napake ugotovljene po potrditvi elektronske verzije ali testnega izpisa bremenijo izključno naročnika in se obračunajo
glede na trenutno fazo naročila.

10. Zavarovanje datotek
Če želi naročnik izročene izvirne dokumente, podatkovne baze, vzorce, rokopise ali skladiščena izdelana naročila zavarovati proti
požaru ali drugim naravnim silam, mora za zavarovanje poskrbeti sam. Podjetje ERACON d.o.o. ne nudi storitev elektronskega
arhiviranja ali skladiščenja predlog in ne odgovarja za kakršnokoli poškodovanje, uničenje ali izgubo prejetih datotek, predlog ipd.

11. Avtorske pravice
Spletna stran http://www.danpodiplomi.si/ je last podjetja ERACON d.o.o., prav tako vse grafične, tekstovne in ostale vsebine
na njej. Brez pisnega soglasja lastnika je prepovedano kakršnokoli kopiranje, shranjevanje, razmnoževanje ali druga uporaba
vsebin spletnih strani. Vsi podatki, izdelki, podatkovne baze ipd. so last podjetja ERACON d.o.o. Poslana elektronska verzija
oglasnega sporočila naročniku v pregled ne dovoljuje uporabe teh datotek v katerekoli druge namene, kot je naročilo objave
oglasnega sporočila na portalu http://www.danpodiplomi.si/, razen, če to ni drugače opredeljeno. V primeru kršitve tega
določila ima podjetje ERACON d.o.o. pravico naročniku zaračunati ustrezno uporabnino dela ali zaračunati stroške izdelave
oglasnega sporočila po veljavnem ceniku. Podjetje ERACON d.o.o. ne jamči za tuje podatke, rokopise, podatkovne baze in druge
predmete, ki jih naročnik ne zahteva nazaj takoj oziroma najkasneje v roku dveh tednov po izvedbi naročila. Izključno naročnik
odgovarja za vsebino naročene tiskovine, tako za besedilo, kot za slike. Izključna dolžnost naročnika je preverjanje avtorskih
pravic. Za vsakršno škodo ali zahtevke tretjih oseb, ki bi nastali zaradi kršitve avtorskih pravic, pravic izvajalcev, obrtniških pravic
do varstva ali pravic do varovanja osebnih podatkov, je izključno odgovoren naročnik in izrecno izjavlja, da bo nase nemudoma
in v celoti prevzel vse zahtevke, ki bi jih na podlagi kršitve navedenih pravic od podjetja ERACON d.o.o. zahtevale tretje osebe.

12. Varovanje podatkov
Podjetje ERACON d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov naročnikov in uporabnikov spletnega portala
http://www.danpodiplomi.si/ v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti o varstvu podatkov. Zbrane podatke bomo
uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali naročniki ali uporabniki spletnega mesta. Naročniki in uporabniki
se lahko kadarkoli odjavijo od obveščanja po elektronski pošti ali zahtevajo izbris svojih podatkov iz baze.
Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika
spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli
kršitvami in zlorabami.
Brez izrecnega dovoljenja naročnika si pridržujemo pravico do objave imena naročnika na spisku referenc in pošiljanje primerov
naročil tretji stranki, kot kvalitativne vzorce. Naročnik lahko sicer to odkloni, vendar mora to storiti pisno in to lahko stori le v
primeru, če ima za to prevladujoč interes. Pridržujemo si vso pravico do poročanja o plačilni disciplini naročnika pristojnim
podjetjem oz. organom. V kolikor ne želite, da sprejete elektronske podatke po končani uporabi arhiviramo, se obvezujemo, da jih
bomo izbrisali iz naših arhivov.

13. Navedba oznake ali blagovne znamke izvajalca
Podjetje ERACON d.o.o. ima pravico, da brez izrecnega dovoljenja naročnika na vseh tiskovinah ali spletnih objavah navede
svojo oznako ali logotip ali blagovno znamko portala http://www.danpodiplomi.si/.
Podjetje ERACON d.o.o. lahko izvaja promocijske aktivnosti za večanje prepoznavnosti portala http://www.danpodiplomi.si/
na spletu, televiziji, radiu, tiskanih medijih ali drugih oglaševalskih medijih pri čemer lahko posreduje grafično podobo portala s
prikazom oglasnih sporočil, navedbo oglaševalcev ipd., za kar Naročnik oglasa daje izrecno soglasje.
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14. Končna določba
Splošni pogoji veljajo do preklica in se uporabljajo za vse oglaševalske storitve, ki jih opredeljujejo ti splošni pogoji, razen če ni
pri katerem naročilu ali pogodbi izrecno drugače dogovorjeno.
Z oddajo naročila (preko spletne strani, elektronskega medija, aplikacije na spletni strani) naročnik izrecno izjavlja, da je seznanjen
s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Izključno pisna komunikacija med strankama velja pri reševanju morebitnih
reklamacij in nesporazumov, zato vas prosimo, da po osebnem obisku in posvetu ponovite vaše zahteve v pisni obliki. V kolikor
posamezna določila Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavna, ostajajo preostala določila še naprej
veljavni, z veljavnimi zakonskimi predpisi pa se nadomestijo neveljavna določila ali deli določil.
Podjetje ERACON d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, cenikov ali vsebine spletne strani brez predhodne
najave. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani http://www.danpodiplomi.si/. Spremembe splošnih pogojev ali
cenikov bodo začele veljati za vsa naročila oz. pogodbe sklenjene naslednji dan po objavi novih splošnih pogojev ali cenikov.
Ti splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 1.1.2018 in se objavijo na spletnem portalu http://www.danpodiplomi.si/.
ERACON d.o.o.
dr. Aleš Semeja
direktor družbe
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