
 
 

 

   
 
POGOJI POSLOVANJA  
za spletno mesto www.ederma.eu 
 
 
 
 
 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(pravna narava) 

Pogoji poslovanja so interni akt Zdravstvenega zavoda Družinska medicina 
Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod), ki ima naravo avtonomnega pravnega 
vira in se nanašajo na spletno mesto www.ederma.eu. 
 
Akt je sestavljen iz določb, ki se nanašajo na pogoje poslovanja zavoda in na 
varstvo osebnih podatkov uporabnikov spletne strani zavoda in naročnikov 
storitev zavoda. 

2. člen 
(zakonodaja) 

Akt je pripravljen skladno z določbami Obligacijskega zakonika, Zakona o 
elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu, Zakona o elektronskih komunikacijah, Zakona o 
varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o varstvu 
pacientov ter drugimi področnimi predpisi. 

3. člen 
(namen) 

Akt določa pravice in obveznosti zavoda pri opravljanju storitev, ki so 
predmet naročila, ter pravice in obveznosti naročnika storitev zavoda (v 
nadaljevanju: naročnik).  

4. člen 
(načela) 

Zavod spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri sklepanju pravnih poslov 
in obdelovanju osebnih podatkov. 
 
Zavod ravna pri opravljanju storitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in 
pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka. 

5. člen 
(upravljavec spletne 
strani) 

Po tem aktu je upravljavec spletne strani in osebnih podatkov, kolikor z njimi 
upravlja: 
 
Zdravstveni zavod Družinska medicina Nova Gorica 
Streliška pot 2 
5000 Nova Gorica 
Matična številka: 2172917000 
Davčna številka: 143292204 

6. člen 
(seznanitev s pogoji 
uporabe) 

Akt je objavljen na spletni strani zavoda. Z uporabo spletnega mesta vsak 
uporabnik in vsak naročnik izkaže, da je s pogoji seznanjen in da se z njimi v 
celoti strinja. 



 
 

 

7. člen 
(varstvo avtorskih 
pravic) 

Besedilo tega akta je avtorsko delo podjetja VIDICUM, pravno in poslovno 
svetovanje, Tjaša Vidic, s.p. in je bilo v materialnih pravicah preneseno na 
Zdravstveni zavod Družinska medicina Nova Gorica. Ta akt je prepovedano 
kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med 
naročnikom oziroma uporabnikom spletne strani in zavodom. Vsakršen 
poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje za kršitev pravic intelektualne 
lastnine. 
 
Vsa besedila na spletni strani zavoda so last zavoda. Brez pisnega dovoljenja 
je prepovedano kopirati ali reproducirati ta besedila, razen izjem, ki jih 
določa zakonodaja. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje 
za kršitev pravic intelektualne lastnine. 

8. člen  
(veljavnost) 

Akt velja od dne objave, ki je določen v končnih določbah in velja za vse 
pravne posle, ki se sklepajo z zavodom, ne glede na sedež naročnika. 

   
POSEBNE DOLOČBE 

  Storitve zavoda 

9. člen 
(storitve) 

Zavod ponuja storitve dermatoloških pregledov na daljavo z uporabo 
telekomunikacijske tehnike.  
 
Storitve so podrobneje predstavljene na spletni stani zavoda. Dodatne 
informacije o storitvah so naročnikom dostopne tudi na kontaktnih naslovih 
in telefonskih številkah, ki so objavljene na spletni strani zavoda.  

10. člen 
(naročilo) 

Naročnik storitev naroči preko posebnega obrazca na spletni strani, v 
katerega vpiše zahtevane podatke. 
 
Naročnik mora za izvedbo storitve posredovati ustrezno fotografijo, da lahko 
zavod naročniku posreduje ustrezno navodilo oziroma rešitev. 
 
Naročnik naročeno storitev plača vnaprej preko plačilnega sistema PayPal, 
spletne banke ali položnice. Zavod šteje naročilo za prejeto, ko prejme 
obvestilo o plačilu storitve. 

11. člen 
(pogodba) 

Pogodba med naročnikom in zavodom je sklenjena v obliki naročila s 
plačilom storitve. Po izvedenem naročilu in plačilu odstop od pogodbe ni 
mogoč. 

12. člen 
(izvedba storitve) 

Zavod naročniku po prejetem naročilu posreduje zdravstvena navodila za 
ravnanje v konkretnem primeru naročnika najkasneje v roku 48 ur od 
prejetega plačila.  
 
Storitve se izvajajo vse dni v tednu. 
 
Zavod posreduje storitev na elektronski naslov, ki ga naročnik posreduje ob 
naročilu. 
 
V primeru nejasnosti zavod naročnika kontaktira z namenom razjasnitve 



 
 

 

nejasnosti z naročnikom. 
 
V primeru, da zavod oceni, da je za naročnika potrebna obravnava v  
ambulanti, bo naročniku posredoval možne termine pregleda. 

13. člen 
(reklamacije) 

Zavod upošteva pisne reklamacije, posredovane na kontaktni elektronski 
naslov, ki je objavljen na spletni strani zavoda. 
 
Reklamacija mora biti posredovana najkasneje v roku 8 dni od prejema 
storitve na elektronski naslov. 
 
Naročnik mora v pisni reklamaciji navesti, kaj reklamira: 
 prekoračeni čas izvedbe storitve s strani zavoda 
 napako pri pošiljanju storitve (tehnične motnje) 
 druge primere, ki niso vezani na strokovna vprašanja. 
 
Reklamacije glede strokovnega dela izvedene storitve ne bodo upoštevane. 
Prav tako se ne upoštevajo reklamacije: 
 če so dane po poteku reklamacijskega roka;  
 če so dane za storitev, ki ni bila naročena;  
 če so dane zaradi ravnanj, ki so na strani naročnika;  
 če se nanašajo na okoliščine, na katere zavod ni mogel vplivati. 
 
Zavod se zavezuje vsako reklamacijo upoštevati z dolžno skrbnostjo ter v 
korist naročnika in zasledovati namen naročene storitve.  
 
V primeru, da je reklamacija pravočasna, pisna in utemeljena, bo zavod 
napako odpravil najkasneje v roku osmih dni od prejete reklamacije. 
 
Vračilo denarja ni možno. 

14. člen 
(cena) 

Zavod posluje po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani. Zavod je 
oproščen plačila davka na dodano vrednost in ga naročnikom ne 
obračunava. 

15. člen 
(dostava) 

Pri dostavi na elektronski naslov šteje storitev za prejeto v trenutku, ko 
elektronsko sporočilo vstopi v informacijski sistem izven nadzora zavoda 
oziroma v trenutku, ko zavod prejme povratnico, da je bilo sporočilo 
dostavljeno.  

16. člen 
(prevzem storitve) 

Zavod šteje storitev za prevzeto po poteku roka osmih dni od posredovanja 
storitve, kolikor zavod s strani naročnika ne prejme utemeljene reklamacije. 
 
 
Pravice in obveznosti 

17. člen 
(ustreznost 
posredovanih 
informacij) 

Naročnik je dolžan posredovati zavodu točne in ažurne podatke. Naročnik 
lahko vpisuje le svoje podatke ali podatke tistih ljudi, za katere je po zakonu 
odgovoren. 
 
Naročnik je dolžan posredovati ustrezno fotografijo za izvedbo storitve na 
podlagi navodil, ki so vsebovane na spletni strani. Fotografija mora biti 
ažurna in mora biti posneta na osebi, ki storitev naroča. Prepovedano je 



 
 

 

posredovati fotografije, ki niso naročnikove in prepovedano je zlorabljati 
sistem zavoda za pridobivanje drugačnih informacij od tistih, ki so 
predvidene ob naročilu storitve. 
 
V primeru, da se storitev naroča za mladoletno osebo, mora naročilo 
posredovati zakoniti zastopnik.  

18. člen 
(nujni primeri) 

Storitve zavoda ne pridejo v poštev v nujnih primerih. S tem aktom je 
naročnik seznanjen, da mora v nujnih primerih nemudoma k osebnemu 
zdravniku ali na urgenco. 
 
V primerih, ko naročnik tega ne stori, zavod ne prevzema nobene 
odgovornosti v primerih škodnih dogodkov. 

19. člen 
(nerazumljiva 
navodila) 

V primeru, da naročnik ne razume zdravstvenih navodil, posredovanih na 
podlagi naročene storitve, ali potrebuje pojasnila, je dolžan zahtevati 
dopolnitev ali pojasnilo. 
 
V primerih, ko naročnik tega ne stori, zavod ne prevzema nobene 
odgovornosti v primerih škodnih dogodkov. 

20. člen 
(varovanje 
posredovanih  
podatkov) 

Naročnik je dolžan sam poskrbeti za varstvo tistih podatkov, ki jih prejme kot 
izvedeno storitev s strani zavoda na elektronski naslov. Zavod nima 
nobenega vpliva na dostopanje do elektronskega naslova naročnika in ne 
prevzema nobene odgovornosti v primerih, da do teh posredovanih 
podatkov dostopi nepooblaščena oseba. Naročnik mora ustrezno zaščiti 
elektronski naslov z geslom in to geslo varovati. 
 
V primerih, ko naročnik tega ne stori, zavod ne prevzema nobene 
odgovornosti v primerih škodnih dogodkov. 

21. člen 
(slikovni material) 

Zavod lahko slikovno gradivo, ki ga pridobi s strani naročnikov, uporabi za 
namene strokovnih objav in člankov. 
 
Zavod je dolžan sliko tako obdelati, da iz nje ni moč razbrati kakršnih koli 
osebnih podatkov, osebnih lastnosti naročnika in drugih razpoznavnih 
znakov, ki bi lahko razkrivali identiteto naročnika. 

22. člen 
(pacientove pravice) 

Zavod spoštuje določbe Zakona o pacientovih pravicah.  

23. člen 
(dostopnost  
storitev) 

Zavod se trudi zagotavljati delovanje spletne strani ves čas, vse dni. V 
primeru tehničnih težav se zavod zavezuje le-te nemudoma odpraviti. 
 
Zavod ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku spletne 
strani ali naročniku storitev zavoda v primeru nedelovanja spletne strani. 

   
Varstvo osebnih podatkov 

24. člen 
(osebni podatki) 

Ta akt opredeljuje obdelavo osebnih podatkov posameznikov, ki so z 
zavodom sklenili pogodbo oziroma so oddali naročilo, če je obdelava 



 
 

 

osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev 
pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe.  
 
Ta akt opredeljuje tudi obdelavo osebnih podatkov, za katero ima podlage v 
zakonu in za katero je zavod pridobil pisno privolitev posameznika, v kolikor 
se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca. 
 
Zavod lahko obdeluje sledeče osebne podatke: 
 ime in priimek naročnika 

 elektronski naslov naročnika 

 stacionarno in/ali mobilno telefonsko številko naročnika 

 EMŠO naročnika 

 naslov uporabnika 

 podatke o zdravstvenem stanju, ki so potrebni za izvedbo storitve. 

 

Osebni podatki se prenašajo po enkriptiranem protokolu in so na tak način 

zaščiteni pred morebitnimi vdori, ki bi lahko posegali v zasebnost 

posameznika. 

25. člen 
(osebna privolitev) 

Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da 
se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na 
podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja zavod. 
 
Naročnik poda osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov tako, da 
označi posebno polje, ki je pod obrazcem naročila. 

26. člen 
(namen zbiranja 
osebnih podatkov) 

Zavod po tem aktu zbira osebne podatke za namene opravljanja storitev, ki 
jih ponuja. 

27. člen 
(elektronske novice) 

Zavod zbira tudi elektronske naslove tistih uporabnikov, ki se na spletni 
strani prijavijo za prejemanje elektronskih novic. 
 
Elektronske novice, ki jih zavod pošilja, nimajo elementov neposrednega 
trženja, ampak z njimi zavod svoje naročnike in uporabnike obvešča o 
koristnih zdravstvenih nasvetih s področja delovanja zavoda.  

28. člen 
(pravica »opt-out«) 

Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da 
zavod trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za 
namen pošiljanja elektronskih novic in to stori z obvestilom preko 
elektronske pošte. 

29. člen 
(piškotki) 

Pri uporabi piškotkov zavod ne shranjuje in obdeluje osebnih podatkov 

uporabnika. Zavod ne uporablja elektronskih komunikacijskih omrežij za 

shranjevanje osebnih podatkov ali pridobitev dostopa do osebnih podatkov, 

shranjenih v terminalski opremi uporabnika. 

 

Zavod tehnično shranjuje podatke in dostopa do njih izključno za namen 

opravljanja oziroma lajšanja prenosa sporočila prek elektronskega 

komunikacijskega omrežja ter za zagotovitev storitev v dogovoru z 



 
 

 

uporabnikom. 

 

Na podlagi tega akta zavod uporablja piškotke seje z namenom sledljivosti 

uporabnika med brskanjem po spletni strani. Piškotki seje se izbrišejo iz 

računalnika uporabnika, ko le-ta zapre brskalnik.  

 

Na podlagi tega akta zavod uporablja navadne piškotke z namenom 

sledljivosti uporabnika med brskanjem po spletni strani in z namenom 

profiliranja uporabnikov spletne strani.  

 

Zavod ima področje piškotkov dodatno posebej urejeno na posebni povezavi. 

30. člen 
(profiliranje 
uporabnikov) 

Zavod lahko profilira uporabnike spletne strani, vendar pri profiliranju 

uporabnikov ne shranjuje in obdeluje osebnih podatkov uporabnika. 

 

Zavod oblikuje profile uporabnikov in jih obdeluje v brezosebni obliki za 

namene statistike.  

 

Za profiliranje uporabnikov zavod uporablja analize, ki jih ponuja storitev 

Google Analytics.  

 

Podatki, ki so namenjeni profiliranju uporabnikov so predvsem: število 

obiskov te spletne strani, povprečni čas obiska, odstotek novih obiskov, 

lokacijo obiskov, število obiskanih spletnih strani. 

31. člen 
(posredovanje 
osebnih podatkov) 

Zavod na podlagi tega akta in skladno z zakonodajo ne posreduje osebnih 

podatkov uporabnikov tretjim osebam. 

 

Zavod na podlagi tega akta in skladno z zakonodajo posreduje osebne 

podatke uporabnikov v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot 

ga določa zakonodaja. 

   

KONČNE DOLOČBE 

32. člen 
(zavezujoča narava) 

Objavljene določbe so za naročnika in zavod zavezujoče, kolikor se stranki 

drugače ne dogovorita v posebnih pogodbenih pogojih. 

 

Kolikor določena vprašanja niso urejena v tem aktu, se uporabljajo ustrezne 

določbe zakona. 

33. člen 
(sprememba akta) 

Zavod si pridržuje pravico do občasnih popravkov in sprememb tega akta. 

Popravljeni akt stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani zavoda. 

 

Vse pogodbe, sklenjene na podlagi tega akta, ostanejo v veljavi, morebitne 

spremembe pa stranke rešijo z aneksi k obstoječi pogodbi.  



 
 

 

34. člen 
(reševanje sporov) 

Zavod se zavezuje reševati vse morebitne spore z naročniki sporazumno. 

Kolikor sporazumna rešitev ni mogoča, je za spore pristojno sodišče v Novi 

Gorici. 

35. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta akt začne veljati z dnem objave na spletni strani zavoda. Trenutna verzija 

je veljavna od 5.6.2014. 

 

 

 


