
 

POGOJI IN PRAVILA ZA PRIJAVO NA DELAVNICO "Brainspotting" 
 

 

Organizator delavnice brainspottinga je Sabina Gombač s.p., Fabianijeva ulica 45, 1000 Ljubljana. 

 
Na delavnico se lahko prijavi vsakdo, ki v času trajanja zbiranja prijav na delavnico (do 21. 2. 2018) na 

spletnem mestu http://med.over.net izpolni in odda kontaktne podatke. Po prijavi prejmete po 

elektronski pošti podatke za nakazilo kotizacije. Mesto na delavnici si zagotovite šele s plačilom 

kotizacije (število mest je omejeno). Več informacij prejmete tudi na info@sabina-psihoterapija.si . 

 
Odpoved udeležbe: Če se odpove udeležba do 5 dni pred izvedbo, prejmete 60 % plačila. V primeru 

odpovedi pet dni ali manj pred dogodkom, se kotizacije ne vrača.  

 
Sodelovanje udeleženca v prijavi na delavnico se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS, št. 94/07; v 

nadaljevanju: ZVOP-1-UPB1), da organizator delavnice in spletni portal Med.Over.Net hranita podatke 

udeleženca in jih obdelujeta ter uporabljata za namene izvajanja delavnice in za namene neposrednega 

trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke 

bosta organizator delavnice in spletni portal skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1-UPB1 ter 

samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredovala tretjim osebam. 

Udeležencem so skladno z ZVOP-1-UPB1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, 

dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec delavnice 

lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen 

neposrednega trženja. 

 
Udeleženci delavnice so z izpolnitvijo obrazca prijave na delavnico seznanjeni z njenimi pravili in se 

zavezujejo, da bodo upoštevali pogoje in pravila delavnice ter jamčijo, da so posredovani podatki 

pravilni. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, 

bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo 

vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil 

bodo udeleženci obveščeni na http://med.over.net . 

 

 
 
 
Ljubljana, januar 2018 
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