SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE EDICIJ PODJETJA MEDIUM MEDIA d.o.o., obratovanje
spletnih portalov, d.o.o., ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

I.
Splošne določbe
Družba MEDIUM MEDIA d.o.o., obratovanje spletnih portalov, d.o.o., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, matična št.: 6740022, Davčna št.: 75583798, e-naslov mc@fokuspokus.si,
telefon: 041 660 526, izdaja spletno revijo Fokuspokus, ki jo je možno naročiti. Naročijo se
lahko fizične in pravne osebe.
II. Opredelitev pojmov
Splošni pogoji – pogoji, določeni v tem dokumentu so objavljeni na spletni strani
www.fokuspokus.si
Elektronska edicija – edicija izdajatelja Medium media d.o.o v elektronski obliki, na spletu.
Naročnina – plačilo naročnine se izvaja preko spletne trgovine ali na druge običajne načine.
Plačnik – fizična ali pravna oseba, ki se prek kateregakoli prodajnega kanala naroči na spletno
revijo za časovni termin, ki ga določi izdajatelj.
Naročnik – je fizična ali pravna oseba, ki z uporabniškim imenom in uporabniškim geslom
dostopa do vsebine revije. V trajanju naročniškega razmerja so naročniku dostopne vse vsebine
spletne revije Fokuspokus. Založnik na cene iz cenika ne daje popustov.
Obračunsko obdobje – obdobje, v katerem je naročniku omogočen dostop do vsebin spletne
revije. Dostop je omogočen od dne, ko založnik prejme plačilo za terminski naročniški dostop.

III. Naročanje
Fizične osebe se na spletno revijo lahko naročijo preko spletne trgovine na spletni strani
www.fokuspokus.si ali na tel.številko 041 660 526.
Naročnik fizična oseba je ob naročilu dolžan posredovati naslednje osebne podatke: ime in
priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj. Zaželeni podatki pa so tudi e-naslov in
telefonska številka.
Naročnik pravna oseba je ob naročilu na publikacije www.fokuspokus.si dolžan posredovati
naslednje podatke: naziv in naslov pravne osebe, davčna številka, e-naslov in telefonska
številka.
Vsa naročniška razmerja se sklepajo za obdobje (terminsko naročanje) kot ga predvideva
ponudba izdajatelja.
Naročnik lahko dostopa do vsebin po plačilu terminskega naročila.

Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov – ZVPotUPB2 (Ur. l. RS, št. 98/2004, s spremembami in dopolnitvami). Naročilo postane pravno
zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom ZVPot-UPB2 s prvim plačilom računa sklene
pogodbo s podjetjem Časnik Večer, d.o.o., in s tem soglaša s splošnimi pogoji.

IV. Plačevanje naročnine
Račune plačuje plačnik preko spletne prodaje in tam omogočenih plačilnih instrumentov, s
položnico, poslano na naslov plačnika, računom, poslanim po elektronski pošti ali z
elektronskim nakazilom. Naročnik lahko dostopa do vsebin po prispetju plačila.
Reklamacije založnik sprejema na mc@fokuspokus.si ali na telefon: 041 660 526
V. Spremembe ponudb in cen
V primeru sprememb cen in pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo
sprememb na spletni strani www.fokuspokus.si. Naročnina se obračuna na podlagi vsakokrat
veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni stran www.fokuspokus.si
VI. Varstvo osebnih podatkov
Upravljalec Časnik Večer, d.o.o., zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke
posameznika, ki posreduje svoje kontaktne osebne podatke skladno z veljavnim Zakonom o
varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov, za potrebe izvajanja pogodbe in za izvajanje ukrepov, na zahtevo naročnika pred
sklenitvijo pogodbe.
Za namene obveščanja v zvezi z izvajanjem pogodbe ali ukrepov na podlagi zahtev naročnika
pred sklenitvijo pogodbe posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, npr.
telefon, osebno pošto, elektronsko pošto, mobilni telefon in drugo.
Upravljavec osebnih podatkov je Časnik Večer, d.o.o. Podatki se obdelujejo zaradi naročniškega
razmerja, na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov). Osebni podatki se hranijo, dokler traja naročniško razmerje
oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in obdelujejo.
Posameznik ima pravico, da od upravljavca osebnih podatkov zahteva dostop do osebnih
podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov v zvezi s
posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posameznik ima pravico do ugovora
obdelave in pravice do prenosljivosti podatkov. Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe
pri nadzornem organu. Posameznik, ki svoje kontaktne osebne podatke posreduje založniku,
je dolžan zagotoviti resnične in točne osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje
pogodbe. V nasprotnem primeru založnik naročniške pogodbe ni dolžan skleniti ali izvajati.
Časnik Večer, d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev,
vključno z oblikovanjem profilov, razen če je posebej podana izrecna privolitev posameznika.

Če posameznik to želi, lahko poda dodatno soglasje za dodatno obdelavo osebnih podatkov, ki
je priloga teh splošnih pogojev.

XI. Prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane publikacije
Prekinitev naročniškega razmerja poteče s prenehanje obdobja, za katerega je bila plačana
naročnina.
XII. Končne določbe
Založnik, družba Medium Media d.o.o. lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo
poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje uporabnika
o tem obvesti z objavo v svojih elektronskih medijih.
Maribor, 25. maj 2018

