
PRAVNO OBVESTILO  

1.     Avtorske pravice  

Vse na tem spletnem mestu prikazane slike, teksti, cene in ostale storitve podjetja Pan-Jan d.o.o. v 
času njegove izdelave in predstavljajo neobvezujočo informacijo. Pridržujemo si pravico do 
kasnejših sprememb brez predhodnega obvestila. Pan-Jan d.o.o. ne prevzema nikakršne 

odgovornosti za napake. Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, opreme in obsega 
dobav ter do barvnih odstopanj. Vse navedene cene so neobvezujoče, informativne cene, ki 
vključujejo DDV.  

Program je, vključno z vsemi njegovimi deli, kot so podatki in slike, avtorsko zaščiten. Kakršna koli 
uporaba zunaj ozkih meja zakona o avtorskih pravicah je brez dovoljenja nedovoljena in kazniva. 
To velja predvsem kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij, 
prevajanje in elektronsko obdelavo.  

Uporaba slik je dovoljena samo za osebne namene.  

   

2.     Varovanje podatkov  

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naših spletnih strani nam je še posebej pomembna. Prav zato 
boste v nadaljevanju našli podrobne informacije o zbiranju osebnih in anonimnih podatkov.  

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov  

Osebni podatki se v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) neomejeno 
shranjujejo le takrat, ko jih - na primer v okviru registracije, nagradnih iger ali e-novic - 
posredujete sami in hkrati privolite v njihovo obdelavo. V primeru, ko morate pri določeni storitvi 

navesti svoje osebne podatke, povezava vaših osebnih podatkov in podatkov iz strežniških 
dnevnikov na osnovi že tako anonimiziranega IP-naslova z namenom izdelave osebnega profila 
uporabnika ni dovoljena.  

Privoljenje v uporabo podatkov za predhodno navedene namene lahko vključuje tudi posredovanje 
podatkov z vaše strani, ponudniku finančnih storitev oz. inštitutom za raziskave javnega mnenja, ki 
opravljajo raziskave trga in analize zadovoljstva strank. To pomeni, da se lahko zgodi, da bodo vaši 
podatki posredovani tudi tem podjetjem oz. inštitutom. Posredovanje podatkov tretjim osebam - 
kot so podjetja, ki se ukvarjajo z zbiranjem naslovov in direktnim oglaševanjem - ni dovoljeno.  

Hkrati ima izvajalec, podjetje PM, poslovni mediji d.o.o. pooblastilo za upravljanje in obdelavo 
osebnih podatkov izključno za potrebe Pan-Jan v sodelovanju in po pogodbi s Porsche Slovenija 

d.o.o.. Porsche Slovenija d.o.o. kot lastnik zbirke podatkov in v njegovem imenu PM, poslovni 

mediji d.o.o. vodi, vzdržuje, hrani, obdeluje, dodeluje, združuje in nadzoruje zbirko zbranih 
osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-
1,Uradni list RS št. 94/2007). Zbrani osebni podatki se lahko uporabljajo za namene obveščanja o 
aktivnosti, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje 
uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, 
novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. - Udeležencem so skladno z ZVOP-1 
zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa 

osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 
petnajstih dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen 
neposrednega trženja, in sicer po epošti (info@panjan.si) ali pisno na naslov pokrovitelja (Pan-Jan 
d.o.o. Obrtniška ulica 33, 8210 Trebnje). Promocijska sporočila, ki jih udeležencu posreduje Pan-
Jan d.o.o. ali kateri izmed njegovih pooblaščenih servisno prodajnih partnerjev, niso plačljiva.  

   

Zbiranje in obdelava anonimnih podatkov  



Na tej spletni strani se uporablja programska oprema za analizo obiska spletnih strani. Z analizo 

teh podatkov lahko pridobimo pomembne rezultate o zahtevah uporabnikov. Ti rezultati prispevajo 
k nadaljnjemu izboljšanju kakovosti ponudbe. Ob vsakem odpiranju nove spletne strani oz. 
datoteke se neomejeno shrani naslednji sklop podatkov:  

   

·         anonimizirana oblika IP-naslova računalnika, ki pošilja zahtevo,  

·         datum in čas dostopa oz. pošiljanja zahteve,  

·         ime strani oz. datoteke, ki jo želite odpreti,  

·         sklic na spletno stran, s katere ste priklicali to spletno stran,  

·         vrsta in verzija brskalnika, ki ga uporabljate,  

·         vrsta operacijskega sistema, ki ga uporabljate.  

Z zbiranjem teh informacij se izvaja statistična analiza. Pri tem gre izključno za informacije, na 

osnovi katerih ni mogoče pridobiti vaših osebnih podatkov. Kot uporabnik ohranite svojo 
anonimnost.  

V povezavi s tem se uporabljajo tudi tako imenovani piškotki. Piškotki so besedilne datoteke, ki se 
shranijo na računalnik obiskovalca spletne strani in omogočajo anonimnost pri prepoznavanju 
obiskovalca.  

Na tej spletni strani se nastavijo piškotki programa za analizo Piwik.org. (http://de.piwik.org/), kar 
omogoča natančnejše protokoliranje dostopa do spletnih strani. Podatki, ki se pri tem zbirajo, se 
shranijo izključno v anonimni obliki.  

Nastavitve piškotkov  

Če še niste privolili, da se pri vašem obisku te spletne strani namestijo piškotki, upoštevajte, da so 
zaradi tega funkcionalnosti spletne strani omejene. Če ste v uporabo piškotkov že privolili, lahko 
vaše privoljenje kadarkoli prekličete in piškotke za to spletno stran ponovno deaktivirate.  

Upoštevajte, da za piškotke, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani, ne velja 
evropska smernica in jih ni mogoče izključiti. Če želite izključiti piškotke, imate v brskalniku 
možnost zavrnitve, s katero lahko posredujete svoj ugovor. Če uporabljate drug brskalnik oz. 
drugo napravo ali izbrišete piškotke, morate slednje ponovno izključiti.  

Integracija vtičnikov za družabna omrežja  

Na naših spletnih straneh se uporabljajo vtičniki za družabno omrežje Facebook. Za to uporabljamo 
gumb »Všeč mi je«. Pri tem gre za ponudbo ameriškega podjetja Facebook Inc. (1601S. California 
Ave., Palo Alto, CA 94304 ZDA). Ko obiščete eno od naših spletnih strani, ki ta vtičnik uporablja, se 
zaradi tega ne vzpostavi povezava s tem podjetjem. To se zgodi šele po vašem izrecnem 
privoljenju, po katerem vas vprašamo pri kliku na ustrezen gumb.  

   

3.     Omejitev povezav  

To spletno stran upravlja tudi spletna agencija IDEAZ.  

Pan-Jan d.o.o. v skladu z naslednjim dovoljuje izdelavo pravno ustreznih povezav z domačo stranjo 
te spletne strani.  



Izdelava povezav iz interneta z domačo stranjo ŠKODA, KIA, če ni sklenjen drugačen pisni 

sporazum, je dovoljena le z izrecnim pismenim dovoljenjem Pan-Jan d.o.o.. Pri tem opozarjamo, da 
je za Pan-Jan nujno potrebno in pomembno, da imajo uporabniki interneta vsakokratni dostop do 
informacijske ponudbe te spletne strani le preko domače strani tega spleta. Domača stran tega 
spleta vsebuje pomembne podatke; Pan-Jan d.o.o. ima upravičen interes do tega, da se z njimi 
seznani vsak uporabnik interneta pred nadaljnjim dostopom do ostale ponudbe informacij (tudi pri 
večkratnem dostopu). Zaradi tega ni dovoljena izdelava kakršnihkoli medsebojnih povezav s 
spletnimi stranmi tega spleta, pri katerih bi se izognili domači strani tega spleta.  

Izdelava medsebojnih povezav (referrals) v okviru postopkov iskanja z običajnimi iskalniki (Yahoo, 
Google, itd.) je vsekakor dovoljeno.  

Pan-Jan d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb omejitev brez navajanja vzrokov - kadarkoli in v 
vse smeri.  

Pan-Jan d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo ali pomanjkljivosti, ne glede na vrsto 
ali pravno podlago, ki bi jih povzročile medsebojne povezave, ki bi kršile ali so kršile omejitve.  

Pan-Jan d.o.o. si pridržuje pravico do prepovedi medsebojnih povezav za določene osebe, podjetja, 
združenja, skupin ljudi in/ali skupin podjetij v zvezi z določenimi spletnimi vsebinami, spletnimi 
stranmi ali spleti - brez navedbe vzrokov.  

Izdelava posrednih ali neposrednih povezav na to spletno mesto, ki s kakršnimi koli informacijami, 
spletnimi vsebinami, spleti ali spletnimi stranmi vzpostavljajo zvezo pravno nedopustne, 

nemoralne, politično radikalne, diskriminacijske, kriminalne, nespodobne ali podobne narave, v 
vsakem primeru ni dovoljena.  

Pan-Jan d.o.o. si pridržuje pravico, da proti kršitvam omejitev kadarkoli ukrepa z vsemi 
razpoložljivimi tehničnimi in /ali pravnimi sredstvi.  

4. Izvensodno reševanje potrošniških sporov  

Pan-Jan d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju 
potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne 

priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu 
z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.    

Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: 
http://ec.europa.eu/odr  

   

 

http://ec.europa.eu/odr

