SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNE DOLOČBE
Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, na eni
strani podjetja JECOM ŠPORT (ponudnik), na drugi strani pa naročnika storitev, ki jih opravlja
JECOM ŠPORT ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake
pogodbe oz. ponudbe.

POSLOVNI PROSTORI IN DEJAVNOST
Podatki o sedežu podjetja ter osnovni podatki:
Polni naziv: JECOM ŠPORT, Luka Štumberger s.p.
Naslov:
Trnovlje 42, 4207 Cerklje
Registrirana dejavnost:
93.190 (Druge športne dejavnosti)
MŠ:
DŠ:
TRR:

3211754000
37452495
SI56 0510 0801 2669 647

Telefon:
+386 31 301 250
E-mail:
luka@jecom.si
Spletna stran: http://www.jecom.si

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Ponudnik bo v zvezi z naročnikom hranil: ime in priimek, starost, e-poštni naslov, kontaktni
telefon ter primarni naslov.
Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe poslovanja podjetja JECOM
ŠPORT in ostalo potrebno komunikacijo (pošiljanje informativnega gradiva, novosti, ponudb,
računov…).
Vsako sporočilo bo imelo možnost odjave.
Ponudnik bo vse osebne podatke varoval in obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov. Ponudnik se obvezuje, da pridobljenih podatkov ne bo uporabljal v druge
namene ter, da jih ne bo posredoval ali dajal v uporabo nepooblaščenim osebam, razen na
zahtevo pristojnega sodišča.
Naročnik lahko uporabo danih podatkov kadarkoli prekliče.

PRAVNI PODUK
Z oddajo naročila ponudnik smatra, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in
jih v celoti sprejema. Pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov se bo ponudnik
trudil vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda prek e-poštnega
naslova luka@jecom.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen, ponudnik pa si bo
prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V
kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, bo za to pristojno sodišče v Kranju.

SPREMEMBE
Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji
poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletni strani podjetja JECOM SPORT na
spletnem naslovu www.jecom.si.

Luka Štumberger, direktor

