SPLOŠNI POGOJI
1. SPLOŠNO
1.1 Dan kakovosti je enodnevni dogodek, ki ga prireja organizator Bureau Veritas, d.o.o.,
registriran v Ljubljani, Sloveniji, z matično številko 5000939000 in sedežem na Linhartova
49/a, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator).
1.2 Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in govorcev ter odpovedi
dogodka kadarkoli, brez predhodnega opozorila.
1.3 Vsi registrirani udeleženci, obiskovalci in ostali prisotni (v nadaljevanju “udeleženci”)
soglašajo, da sme organizator uporabiti ves fotografski, avdio in video material, ki bi lahko
prikazoval udeležence dogodka. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov v
promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne
namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se
nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne
prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so
udeleženci omenjeni ali prikazani.
1.4 Udeleženci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za
morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na
dogodku.
1.5 Organizator si pridržuje pravico do prepovedi vstopa ali zahtevi po zapustitvi dogodka
določeni osebi, na podlagi neprimernega vedenja po lastni presoji članov organizacijske
ekipe ali vseh, ki delujejo pod organizatorjevo avtoriteto.

2. PRIJAVA NA DOGODEK DAN KAKOVOSTI
2.1 Cene kotizacij so objavljene na spletni strani www.dan-kakovosti.si in na spletni strani
www.bvtraining.si. Prijava na dogodek mora biti oddana prek spletnega prijavnega
sistema ali poslana na e-pošto seminarji@si.bureauveritas.com ali na e-pošto:
andreja.retelj@bureauveritas.com, betka.senica@bureauveritas.com. Po zaključenem
dogodku boste prejeli račun. Račun je potrebno plačati v zakonsko določenem roku, v
nasprotnem primeru vam bomo po veljavnem ceniku zaračunali stroške opomina.

2.2 S prijavo v celoti sprejemate splošne pogoje poslovanja.
2.3 Neplačilo kotizacije ne pomeni samodejnega preklica registracije oziroma odjave s
dogodka. V primeru odjave s dogodka nas morate o tem obvestiti skladno s splošnimi pravili
in pogoji na e-naslov seminarji@si.bureauveritas.com ali na e- naslova:
andreja.retelj@bureauveritas.com, betka.senica@bureauveritas.com.
3. PLAČILO
3.1 Vsa plačila prijavnin (za osebno udeležbo) morajo biti nakazana v evrih (EUR). Cena
prijavnine so objavljene na spletni strani www.dan-kakovosti.si . DDV se obračuna 22 % v
skladu z ZDDV-1 slovenskega zakonika o DDV.
3.2 Za plačilo z bančnim nakazilom uporabite spodnje podatke. Prijavitelj mora pokriti vse
stroške, ki nastanejo pri bančni transakciji, v nasprotnem primeru prijava ne bo zaključena.
Pri plačilu se sklicujte na številko naročila.
Naziv podjetja: Bureau Veritas, d.o.o.
Naslov: Linhartova cesta 49/a, 1000 Ljubljana
ID za DDV.: SI 74639137
Matična številka: 5000939000
TRR: SI56 0310 0100 3001 343
SWIFT koda: SKBASI2X
Banka: SKB d.d.
4. PRAVILNIK O ZASEBNOSTI
4.1 Z registracijo v spletni prijavni sistem dogodka prijavitelj soglaša, da organizator
uporablja njegove pridobljene osebne podatke za namene analize podatkov udeležencev
dogodkov in za informativne namene glede dogodkov, ki jih organizira Bureau Veritas, d.o.o..
Tako zbrane podatke lahko uporablja za obdobje največ 5 let. Vsak posameznik lahko kadar
koli vloži pisno zahtevo pri Bureau Veritas, d.o.o. za začasno ali stalno prenehanje uporabe
osebnih podatkov za namene, ki so opisani zgoraj. Bureau Veritas, d.o.o. je dolžan v 15
dneh preprečiti zgoraj opisano uporabo osebnih podatkov in posameznika o tem obvestiti v
naslednjih 5 dneh.
4.2 Organizator si pridržuje pravico do uporabe pridobljenih e-poštnih naslovov za pošiljanje
pomembnih informacij o dogodku, vključno, a ne omejeno, z napovedmi govorcev, programa
in vabili na preostale dogodke. Naslovniki bodo imeli možnost odjave od prejemanja e-novic.
4.3 Vse informacije o zasebnosti najdete na http://www.bureauveritas.si/footer/privacy+policy

