SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Izdajatelj in upravitelj spletnega mesta www.amcham.si (v nadaljevanju: spletno mesto) je
Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (v nadaljevanju: upravitelj), s poslovnim naslovom Dunajska
cesta 167, 1000 Ljubljana.
1.2 Splošni pogoji poslovanja Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (v nadaljevanju: splošni
pogoji) urejajo uporabo spletnega mesta, prijavo in odjavo za posamezen dogodek, izvedbo dogodkov
in varovanje osebnih podatkov.
1.3 Splošni pogoji prijave in odjave za posamezen dogodek se nanašajo na vse dogodke, ki jih
organizira Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (v nadaljevanju: »AmCham Slovenija« ali
»organizator«). Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak dogodek, ne glede na obliko
prijave.
1.4 Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse obiskovalce spletnega mesta in vse udeležence
enako, razen če je v prijavi za posamezen dogodek določeno drugače. Šteje, da vsaka oseba, ki
uporablja spletno mesto ali se prijavi na posamezen dogodek, v celoti nepreklicno in brezpogojno
sprejema in soglaša s temi splošnimi pogoji.
1.5 Uporaba fotografij, video posnetkov, logotipov in besedil, objavljenih na spletnem mestu, ni
dovoljena brez predhodnega dovoljenja upravitelja.
1.6 Za prijavo na posamezen dogodek veljajo splošni pogoji, ki so v času prijave na dogodek veljavni in
objavljeni na spletni strani.
2. PRIJAVA, PLAČILO KOTIZACIJE IN ODPOVED UDELEŽBE
2.1 Prijava na posamezen dogodek mora biti pisna in je možna preko prijavnice, objavljene na spletni
strani posameznega dogodka, ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katerega se oseba
prijavlja.
2.2 Prijave na posamezen dogodek so možne najkasneje en dan pred dogodkom, razen če je v najavi
dogodka določen drugačen rok za prijavo oziroma je število razpoložljivih mest omejeno. Prijava preko
spletnega obrazca je potrjena, ko prijavitelj prejme potrditveno elektronsko sporočilo.
2.3 Program in višina kotizacije so objavljeni na spletni strani posameznega dogodka. Višina kotizacije
je odvisna od vrste članstva v AmCham Slovenija. Kotizacijo mora prijavitelj poravnati na podlagi
podatkov o plačilu kotizacije na spletni strani posameznega dogodka ali na podlagi podatkov, ki jih
prejme v potrditvenem elektronskem sporočilu.

2.4 Odpoved udeležbe na posameznem dogodku je možna najkasneje 24 ur pred predvidenim
dogodkom, razen če je v najavi dogodka določen drugačen rok za odpoved udeležbe.
2.5 V primeru neudeležbe brez odpovedi je udeleženec dolžan poravnati kotizacijo v celoti oziroma se
znesek že plačane kotizacije v celoti zadrži.
3. SPREMEMBA TERMINA IN/ALI LOKACIJE DOGODKA
AmCham Slovenija si pridržuje pravico do spremembe termina in/ali lokacije dogodka zaradi
objektivnih razlogov oziroma višje sile. O morebitnih spremembah termina in/ali lokacije izvedbe
dogodka organizator vse prijavljene predhodno obvesti.
4. ODPOVED DOGODKA
4.1 AmCham Slovenija si pridržuje pravico do odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav,
drugih objektivnih razlogov ali višje sile.
4.2 V primeru odpovedi dogodka organizator vse prijavljene obvesti o odpovedi. Obveščanje poteka
preko elektronske pošte ali po telefonu, novica o odpovedi pa bo objavljena tudi na spletni strani
dogodka.
4.3 V primeru odpovedi dogodka bo AmCham Slovenija prejeto kotizacijo vrnil v celoti ali pa bo po
dogovoru s prijavljenim prejeta sredstva kotizacije zadržal kot plačilo udeležbe na drugem dogodku v
tekočem ali naslednjem letu.
5. PROGRAM DOGODKA
5.1 Dogodki bodo potekali po programu, ki bo vnaprej objavljen na spletni strani dogodka ali
posredovan kako drugače.
5.2 AmCham Slovenija si pridržuje pravico do spremembe vsebine programa dogodka. Morebitne
spremembe vsebine programa dogodka bodo pravočasno objavljene na enak način kot sam program.
O spremembah vsebine programa organizator tudi obvesti prijavljene.
5.3 Dogodki potekajo v slovenskem in/ali angleškem jeziku. Dogodke, ki bodo potekali v angleškem
jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo organizator posebej vnaprej označil na spletni strani
dogodka oziroma o tem obvestil prijavljene.
6. FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE DOGODKA
6.1 AmCham Slovenija si pridržuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodka. Audio,
video in foto gradivo je last AmCham Slovenija.

6.2 AmCham Slovenija ima pravico audio, video in foto gradivo z dogodkov časovno neomejeno
uporabljati v promocijske namene.
7. GRADIVO PREDAVATELJEV
7.1 Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji za predstavitev vsebin na dogodkih, so njihovo avtorsko
delo. Z njihovim izrecnim dovoljenjem jih bo AmCham Slovenija objavil na spletni strani dogodka
oziroma jih kako drugače posredoval udeležencem.
8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
8.1 Prijavitelj na posamezen dogodek dovoljuje organizatorju uporabo posredovanih osebnih
podatkov tako, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih
zbirkah osebnih podatkov, na način in za namene lastnega neposrednega trženja.
8.2 Prijavitelj lahko kadarkoli pisno zahteva, da AmCham Slovenija preneha uporabljati osebne
podatke za neposredno trženje.
8.3 AmCham Slovenija osebnih podatkov ne bo posredoval ali prodal tretji osebi brez predhodnega
obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke o posamezniku bo obdeloval zgolj v
okviru namena zbiranja osebnih podatkov.
9. VELJAVNOST IN SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
9.1 Splošni pogoji veljajo od njihove objave. Veljavna različica splošnih pogojev je objavljena na spletni
strani AmCham Slovenija.
9.2 AmCham Slovenija si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega
obvestila. Spremenjeni splošni pogoji pričnejo veljati takoj, ko so objavljeni na spletni strani AmCham
Slovenija.

