
IZJAVA O ZASEBNOSTI 
 
 
To Izjavo o zasebnosti izjavlja BESEDA - ZAVEZA Zavod za promocijo in razvoj glasbene kulture, 
Maribor, Borštnikova ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija. 
 

1. UVOD  
 
Z dostopom ali z uporabo Spletne strani se strinjate s predmetno Izjavo o zasebnosti in Splošnimi 
pogoji uporabe. Če se s tem ne strinjate, zapustite Spletno stran in prenehajte z uporabo Spletne 
strani. 
 
Če imate kakršnakoli vprašanja glede uporabe Spletne strani, se obrnite na nas preko email 

naslova: hello@streamarnica.org. 
 
Definicije 
"Mi" pomeni BESEDA - ZAVEZA Zavod za promocijo in razvoj glasbene kulture, Maribor, 
Borštnikova ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija, davčna številka 20835922 (Streamarnica)  
"Spletna stran” pomeni spletno stran, ki se nahaja na https://www.streamarnica.org/sl ali katero 
koli drugo povezavo, ki bi jo nadomestila; 
"Vi"in “Uporabniki” pomeni uporabnika Spletne strani; 
"Dogovor" Dogovor med Vami in Nami sestavljajo Splošni pogoji uporabe in Izjava o zasebnosti.  
 "Splošni pogoji ali Pogoji" pomenijo Splošne pogoje za uporabo Spletne Strani;  
"Piškotki" so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku naše Spletne strani namestijo na trdi disk 
Vašega računalnika in omogočajo zbiranje podatkov o vaših aktivnostih na Spletni strani in 
identifikacijo vašega računalnika; 
"Osebni podatki" pomeni podatke, ki ste jih posredovali Vi, kakor tudi vse informacije v zvezi z 
Vašim obnašanjem na Spletni strani, in vse druge informacije, ki ste jih Vi oddali Nam. 
 
Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, ki mu posvečamo izredno skrb in 
pozornost. 
 
Osebni podatki se bodo uporabljali samo za Naše interne namene in ne bodo posredovani tretjim 
osebam. 
 

2. KATERE PODATKE ZBIRAMO 
Zbiramo naslednje podatke uporabnikov: 

- ime  
- naslov elektronske pošte (tvoje uporabniško ime), 
- ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu. 

 
Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ne odgovarjamo.  
 
Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do 
spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za 
identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko med drugimi shranimo 
tudi druge piškotke. 
 
Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na našem strežniku shranjujejo trajno, če so pridobljeni 
na podlagi privolitve, pa do preklica. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas 
trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku 
obiskovalca. 
 

3. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 
Vaše osebne podatke uporabljamo v naslednje namene: 

- za komunikacijo med Uporabnikom Spletne strani in Nami  
- za pošiljanje novic   

 
Vsake toliko časa lahko organiziramo nagradno igro. Udeležba v taki nagradni igri je za 
udeležence popolnoma prostovoljna. Za udeležbo v nagradni igri bomo potrebovali vaše ime, 

https://www.streamarnica.org/sl


naslov elektronske pošte in pa naslov za pošiljanje nagrade. V primeru, da zadanete nagrado, 
bo nagrada poslana po pošti, o sami zmagi pa vas bomo obvestili preko elektronske pošte.  
 

4. IZJEMNA RAZKRITJA OSEBNIH PODATKOV 
Podatki, ki jih Mi zbiramo in obdelujemo bodo razkriti le v primeru obveznosti določene z 
zakonom, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi 
državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje naših zakonitih interesov. 

  
5. SEZNAM PIŠKOTKOV, KI JIH UPORABLJAMO 

Ime: _ga, _gid 
Vrsta: Lasten, trajen 
Namen: Za razlikovanje uporabnikov in omogočanje analitike 
 
Ime: XSFR-TOKEN 
Vrsta: Lasten, trajen 
Namen: Uporaba za zaščito uporabnikov pred CSRF napadi 
 
Ime: Viewed_cookie_policy 
Vrsta: Lasten, trajen 
Namen: Uporaba za prepoznavanj uporabnikov, ki so si ogledali politiko piškotkov. 
 

6. PRAVICE UPORABNIKA: 
Uporabnik lahko kadarkoli: 

- kontaktira Nas glede kakršnihkoli vprašanj kako uporabljamo Uporabnikove osebne 
podatke; 

- zahteva dostop do podatkov, ki jih imamo o Uporabniku, vključno z zahtevo da se mu 
izroči kopija vseh Uporabnikovih osebnih podatkov; 

- zahteva pridobitev Uporabnikovih osebnih podatkov v obliki, ki omogoča strojno obdelavo 
in/ali prenos k drugemu upravljavcu;  

- zahteva omejitev obdelave Uporabnikovih osebnih podatkov;  
- umakne soglasje k obdelavi osebnih podatkov; 
- popravi osebne podatke, ki jih Imamo o Uporabniku;  
- zbriše osebne podatke, ki jih imamo o Uporabniku;  
- poda prijavo lokalnemu nadzornemu organu (Informacijski pooblaščenec Republike 

Slovenije);  
 

Vedno smo dostopni na: hello@streamarnica.org. 
 

7. SPREMEMBE IZJAVE O ZASEBNOSTI 
 
Vse spremembe predmetne izjave o zasebnosti učinkujejo z objavo na spletni strani. V kolikor bo 
prišlo do bistvenih sprememb, vam bomo to sporočili preko elektronske pošte in/ali na drug 
jasen način. 

 

Maribor, marec 2019 
 
BESEDA - ZAVEZA Zavod za promocijo in razvoj glasbene kulture, Maribor. 
Marko Kocjan, prokurist 
 
© 2019 BESEDA - ZAVEZA Zavod za promocijo in razvoj glasbene kulture, Maribor. Vse pravice 
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