POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih podjetje
Zorn Plus d.o.o. zbira od vas, ko nam pošljete povpraševanje glede najema dvoran.
Izjava o zasebnosti velja za spletno mesto http://www.fantasticni-prostori.si/. Z uporabo
spletnega mesta http://www.fantasticni-prostori.si/ soglašate z načini uporabe podatkov,
ki so opisani v tej izjavi.
UPRAVLJAVEC
Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu
osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:
Zorn Plus d.o.o.
Stegne 23a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 500 31 23
e-mail: info@fantasticni-prostori.si
ZBIRANJE PODATKOV O OBISKIH SPLETNEGA MESTA
Zorn Plus d.o.o. lahko na spletnem mestu http://www.fantasticni-prostori.si/ samodejno
zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika, med katere
sodijo:
• naslov IP,
• vrsta brskalnika,
• imena domen,
• čas dostopanja,
• naslove spletnih mest, ki ste jih obiskali na spletnem mestu http://www.fantasticniprostori.si/,
• in drugi podatki.
Zorn Plus d.o.o. uporablja te informacije izključno za izračun splošne statistike o uporabi
spletnega mesta.
OSEBNI PODATKI IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE
V kolikor želite poslati povpraševanje za najem dvoran morate izpolniti obrazec na spletni
strani Fantastični prostori ali na elektronski naslov, ki je naveden na spletni strani. Z
izpolnitvijo tega obrazca in potrditvijo posredujete podjetju Zorn Plus naslednje kontaktne
podatke:
•
•
•
•

ime in priimek,
podjetje, v katerem ste zaposleni,
e-poštni naslov,
telefonsko številko.

Podjetje Zorn Plus spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in
obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih
podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Fantastičnih prostorov
določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na
Fantastične prostore, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh
spletnih straneh.
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili
natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

PIŠKOTKI

KAJ SO PIŠKOTKI?
Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo
v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja
posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki
omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto
in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne
nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja
uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

ZAKAJ SO PIŠKOTKI POTREBNI?
Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev;
najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med
spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša.
Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje,
brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo
piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne
strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju
spletnih storitev, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega
mesta, o navadah spletnega uporabnika , itd.

PRIGLASITEV
Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na
vašem računalniku ali mobilni napravi.
Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s
katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega
računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega
mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV
Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali
izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje
piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke,
sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek.
Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali
izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali
napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in
brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM DVORAN

1. Uvodno določilo
Lastnik dvoran Fantastičnih prostorov, na naslovu Stegne 23a, Ljubljana je Zorn
Plus d.o.o., Stegne 23a, 1000 Ljubljana.
Dvorane je mogoče najeti za izobraževalne, predstavitvene, družabne in podobne
dogodke. Najemnik je dolžan spoštovati navedeno omejitev števila udeležencev.
Dogovori izven Splošnih pogojev so dopustni v kolikor ne ogrožajo varnost oseb in
objekta, veljajo pa, v kolikor so potrjeni v pisni obliki.
Z najemom dvorane se uporabnik strinja z navedenimi določbami splošnih pogojev
za najem dvoran.
2. Trajanje in obseg najema.
Dvorane je mogoče najeti od ponedeljka do petka, med 8. in 20. uro. Najem dvoran
izven navedenega časovnega okvira ter ob sobotah, nedeljah in praznikih je možen
po dogovoru.
Najem dvoran vključuje pripravo dvorane in uporabo notranje tehnične opreme. O
trajanju najema se naročnik in ekipa Fantastični prostori dogovorita pisno ali ustno.
Za čas najema se šteje čas, ko je bila dvorana dejansko dana v uporabo najemniku
ter vse do odhoda zadnjega udeleženca oziroma uporabnika dvorane.
V primeru, ko čas dejanske uporabe dvorane presega dogovorjeni čas najema,
lahko končni račun odstopa od predhodne ponudbe.
3. Cene najema dvoran
Cena najema dvoran se določi po veljavnem ceniku Fantastičnih prostorov.
V ceno najema dvoran DDV ni vključen.
Cena najema dvoran vključuje:
- tehnično opremo,
- uporabo avle, garderob, toaletnih prostorov,
- pripravo in postavitev dvorane glede na potrebe najemnika dvorane.
Izključni najem samo avle ne vključuje uporabe dvoran in tehnične opreme v
dvoranah.

4. Oprema in storitve
4.1.

V ceno najema dvoran je vključeno:
• priprava in postavitev dvorane (kino postavitev, razred, ribja kost, izgled
sejne sobe)*.
• razpoložljivost in uporaba tehnične opreme **:
▪ projektor,
▪ projektno platno,
▪ mikrofoni,
▪ ozvočenje,
▪ WiFi,
▪ flipchart tabla,
▪ računalnik,
▪ prikazovalnik (daljinski upravljalnik) za oddaljeno predvajanje
predstavitev,
▪ govorniški pult,
▪ prilagoditev osvetljenosti prostora,
▪ kakovostno prezračevanje (hlajenje/ gretje).
• uporaba avle,
• uporaba garderob v avli,
• uporaba toaletnih prostorov,
• brezplačna uporaba parkirišča po 16. uri.
* Ob potrditvi najema naročnik določi scensko postavitev dvorane. Najemnik
in ekipa Fantastični prostori se dogovorita o pripravi dvorane najpozneje tri
dni pred najemom. V primeru poznejšega dogovora ekipa Fantastični prostori
ne odgovarja za pripravo dvorane. Spremembe ali dodatna naročila dan pred
dogodkom ali na dan dogodka se upoštevajo le v mejah razpoložljivih
zmogljivosti.
** O potrebi tehnične podpore med dogodkom se je treba dogovoriti v
naprej. Najemnik v času najema dvorane odgovarja za najete prostore in
najeto tehnično opremo. Ob morebitni poškodbi ali odtujitvi si ekipa
Fantastični prostori pridružuje pravico do izstavitve računa najemniku
dvorane v vrednosti popravila ali nakupa uničene opreme. Pridržitev tovrstne
pravice enako velja v primeru trajnih sledi poškodbe prostorov.

4.2.

Gostinske storitve
V skladu z dogovorom s Kavarno Čuk, si slednja pridržuje pravico do izvedb
pogostitev. Cena pogostitev je odvisna od želj in potreb naročnika.
V kolikor se najemnik odloči za najem zunanjih gostinskih storitev, se to
dodatno obračuna v skladu z dogovorom s Kavarno Čuk. Manjše pogostitve
v lastni izvedbi (piškoti, domače pecivo ipd.) se načeloma dodatno ne
obračunajo oziroma odvisno od dogovora med naročnikom in Kavarno Čuk.

V primeru postrežbe hrane se dodatno obračuna tudi čiščenje avle, ne glede
na izbiro ponudnika gostinskih storitev ali način izvedbe.
Prepovedan je vnos katerihkoli prehrambnih izdelkov in pijač v dvorane, z
izjemo vode.
5. Odgovornost za škodo
Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki je v najetih prostorih oziroma površinah
in tehničnih napravah v lasti Fantastičnih prostorov povzročil on sam ali je nastala
ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo škode organizira podjetje Zorn plus
d.o.o..
Najemnik nosi tudi vso odgovornost za škodo, povzročeno udeležencem v okviru
prireditve.
6. Zavarovanje
Najemnik je dolžan poskrbeti za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme.
Prav tako je dolžan poskrbeti za varnost udeležencev v okviru prireditve oziroma v
času izvajanja svojih aktivnosti.
7. Odpovedni rok
Najem dvoran je mogoče brezplačno odpovedati 8 dni pred napovedano prireditvijo.
Za odpoved v roku 7 dni ali manj pred prireditvijo podjetje Zorn plus d.o.o. zaračuna
manipulativne stroške v višini 30% cene najema po ponudbi ali predračunu.
Razumevajoči do dejstva, da je primeren prostor potrebno rezervirati veliko prej
pred izvedbo prireditve, dejanska izvedba samega dogodka pa je pogosto odvisna
od končnega števila prijavljenih udeležencev, lahko v skladu z dogovorom v primeru
odpovedi najema ne zaračunamo nobenih stroškov. Kljub temu pa naročnike
prosimo, da nam verjetnost odpovedi poskušajo sporočiti v najkrajšem možnem
času.
8. Plačilni pogoji
Podjetje Zorn plus d.o.o. po zaključku najema izda račun s plačilnim rokom 8 dni.
V primeru zamude plačila si najemodajalec pridržuje pravico, da najemniku
zaračuna zakonske zamudne obresti.
9.

Reklamacije
Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je 3 dni po
opravljeni storitvi.

Ljubljana, 1.3.2018

