
SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA
 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 uporabo informacij in drugih 
storitev objavljenih na spletnem portalu. Z vstopom na portal http://www.danpodiplomi.si/ in uporabo informacij ali storitev 
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 http://www.danpodiplomi.si/ ali družbi ERACON d.o.o. Prav 
tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom 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 Splošnih pogojev po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet 
veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji. 

Splošni pogoji uporabe so del pogodbenih določil med uporabnikom 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. 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.
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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.

•	 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

__utmb

__utmc

__utmz

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

2 leti 

1 uro 

do konca seje 

26 tednov

Google Analytics

ns_hid 
mp.pianomedia.eu

ns_hid_cc 
mp.pianomedia.eu

vdnaWidgetMC 
mp.pianomedia.eu

vdnaSessionId 
mp.pianomedia.eu

pianovisitkey 
mp.pianomedia.eu

piano_unique_key 
mp.pianomedia.eu

piano_system_key 
mp.pianomedia.eu

za razlikovanje uporabnikov in sej

za razlikovanje uporabnikov in sej

analitika obiska 

analitika obiska 

Identifikacija prijavljenih uporabnikov.

za razlikovanje uporabnikov in sej

za razlikovanje prijavljenih uporabnikov med različnimi portali 

10 let 

10 let 

10 let 

10 let

 
20 let 

trajanje seje 

20 let

PianoMedia
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Pookie Statistika IP naslovov. 

Datum obiska spletnega mesta. 

Čas obiska spletnega mesta.

Statistika ogledov spletne strani.

Časovno neomejeno Plista

XclaimCookie Merjenje števila prikazov in klikov na oglase. Piškotek ne zbira osebnih podatkov uporabnikov. 1 leto Avus d.o.o.

UID

_iAdT

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

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. 

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.

Obstojen

trenutna seja

IPROM

Cfp 

JEB2

Oglaševanje. trajanje seje 

2 leti

Lidango

Gtest 

Gdyn

Izvajanje tehničnega dela meritve MOSS 

domena (hit.gemius.pl).

4 leta 

4 leta

Gemius

au_id 

au_data 

gnk_g

visitor

ih

isp 

adp_partner

Vodenje števila ogledov in podpora določanju pogostnosti prikaza oglasov.

Vodenje števila ogledov in podpora določanju pogostnosti prikaza oglasov.

Podpora distribuciji in rotaciji grafičnih oglasov.

Identifikacija klienta.

Identifikacija klienta.

Predpomnjenje za potrebe distribucije oglasov adp_partner.

Detekcija uporabe piškotov.

Trajanje seje 

1 mesec 

1 mesec

4 leta

4 leta

1 mesec 

Trajanje seje

AD Partner

lnl 

lnlxs

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

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

1 leto 

1 leto

LIVENETLIFE

LiveNetLife  
International d.o.o.

bin.livenetlife.com

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.
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3. Reševanje sporov in informacija o pritožbenem postopku
ERACON d.o.o. in uporabnik soglašata, da bosta morebitne spore skušala rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru bo spor 
reševalo stvarno pristojno sodišče.

Uporabnik 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.
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4. 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. Kljub temu pa lahko pride do nezadovoljstva uporabnikov s storitvijo ali do različnih 
tolmačenj pričakovane ravni storitve. 

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 blaga ali storitev, ki se oglašujejo na oglasnih sporočilih naročnikov na portalu   
http://www.danpodiplomi.si/, lahko morebitne reklamacije blaga ali storitev uveljavljajo izključno pri prodajalcih, ki so jim blago 
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.

5. Avtorske pravice
Spletni portal 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. 

6. Varovanje podatkov
Podjetje ERACON d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta v skladu z 
veljavno zakonodajo in internimi akti o varstvu podatkov. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo 
posredovali uporabniki spletnega mesta. 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.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete na: eracon@eracon.si  

7. Končna določba
Splošni pogoji veljajo do preklica ali spremembe. Z uporabo portala (preko spletne strani, elektronskega medija, 
aplikacije na spletni strani) uporabnik izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji uporabe spletnega portala  
http://www.danpodiplomi.si/ 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 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 ali vsebine spletne strani brez predhodne najave. 
Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani http://www.danpodiplomi.si/. Spremembe Splošnih pogojev bodo začele 
veljati za vse uporabnike naslednji dan po objavi novih Splošnih pogojev.

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


