
Splošni pogoji sodelovanja na konferenci “Konferenca LIFE IP Care4Climate: Z 
uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti” 

 

• Splošno 
 
Organizatorji konference “Konferenca LIFE IP Care4Climate: Z uspešnimi praksami do podnebne 
nevtralnosti” (v nadaljevanju: konferenca) je Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, 
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana in D'Agency, Digitalna agencija, d.o.o., Vilharjeva cesta 36, Ljubljana 
(v nadaljevanju: organizator). 
 
Za osebne predmete udeležencev organizatorja ne odgovarjata. 
 
Vprašanja v zvezi s konferenco lahko posredujete organizatorju na e-naslov info@care4climate.si. 
 
Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške. 
 

• Prijave in odpovedi 
 
Prijava na konferenco je brezplačna. Prijava se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani 
www.samo1planet.si. Z oddano prijavnico udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in 
pogoje sodelovanja na konferenci in se z njimi v celoti strinja. 
 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine, datuma in lokacije konference ter do 
odpovedi konference, o čemer bo predhodno obvestil udeležence. V takšnem primeru organizator ne 
odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 
 

• Varovanje podatkov 
 
Udeleženec organizatorju na podlagi podane osebne privolitve dovoljuje obdelavo posredovanih 
osebnih podatkov z namenom izvedbe konference ter obveščanja o aktivnostih projekta LIFE IP CARE 
4 CLIMATE. Organizator za prej navedene namene obdeluje naslednje osebne podatke: ime in 
priimek, elektronki naslov, telefonska številka, občina, delovno mesto in organizacija.   Udeleženec 
lahko kadarkoli zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati pridobljene osebne 
podatke. Udeleženec ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico do ogleda, 
popravkov, spremembe ali posodobitve svojih osebnih podatkov v podatkovni bazi organizatorja. 
Osebni podatki, ki jih udeleženci podajo v prijavnici, z namenom sodelovanja na konferenci, se 
obdelujejo in varujejo skladno s temi splošnimi pogoji, splošnimi akti organizatorja ter veljavno 
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. 
 
Na dogodku bo potekalo snemanje in/ali fotografiranje, in sicer z namenom promocije dogodka 
oziroma poročanju o dogodku na spletni strani. S sodelovanjem v konferenci se udeleženec strinja z 
uporabo svojega imena, fotografije in/ali podobe, biografskih podatkov, prispevka in svojih resničnih 
izjav za potrebe oglaševanja in promocije dogodka in dosežkov projekta CARE4CLIMATE, vključno z 
– vendar ne omejeno nanje – objavami v glasilih organizatorja, na spletnih mestih 
www.samo1planet.si in www.care4climate.si ter družabnih omrežjih organizatorja in ostalih partnerjev 
projekta. Organizator hrani vse video vsebine in slike v svojem digitalnem arhivu največ 5 let od 
sprejema teh Splošnih pogojev sodelovanja. Udeleženec se strinja, da lahko organizator v določeni 
meri spreminja video vsebine in slike. 
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