
Opći uvjeti poslovanja tvrtke Rdeča oranža d.o.o. i korištenje 
web-stranica u njihovom vlasništvu 

Prihvaćanje uvjeta
Označavanjem okvira "Slažem se s općim uvjetima", popunjavanjem podataka i klikom na gumb 
"Završi kupnju" neopozivo naručujem ulaznicu za sudjelovanje na praktičnom seminaru s FELIX 
BEILHARZ-om prema broju ulaznica koje sam označio tijekom kupnju. Također se u potpunosti 
slažem da je organizator događaja, Rdeča Oranža doo, Titova cesta 2a, 2000 Maribor, matični broj: 
6152066000 (u daljnjem tekstu upravitelj osobnih podataka / davatelja usluga) sljedeće osobne 
podatke: moje ime, prezime, e adresa e-pošte i telefonski / mobilni broj obrađuju se u svrhu 
direktnog marketinga, statističke obrade, izrade istraživanja, slanja ponuda, promotivnih 
materijala, čestitki, časopisa, raznih nagradnih kampanja i pozivnica na događaje, komunikacije, 
svakodnevno marketinško istraživanje, prilagođavanje ponude, segmentiranje i provedbu drugih 
vrsta tržišnih i poslovnih analiza i drugih namjena. 

Osobe navedene na obrascu prijave imaju pravo pristupa svojim osobnim podacima i pravo da 
kontaktiraju organizatora na adresama navedenim na obrascu prijave iu ovim općim uvjetima ako 
žele pregledati, ispraviti, izmijeniti ili ažurirati svoje osobne podatke u organizatoru baze podataka. 
Organizator je dužan u roku od 15 dana adekvatno spriječiti korištenje osobnih podataka u svrhu 
analize pretplatnika, marketinških istraživanja i prezentacije Rdeče Oranže d.o.o. (odjavite se s 
obavijesti) i obavijestite osobu koja je to zatražila u sljedećih 5 dana. Troškove svih radnji u vezi s 
tim snosi organizator. 

Istovremeno potvrđujem i izjavljujem da sam svjestan svoga prava na pregled, kopiranje, kopiranje, 
ažuriranje, ispravljanje, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se odnose na mene u skladu s 
odredbama članaka 29, 30, 31, 32. i 33 Zakona o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1-UPB1) - Službeni 
glasnik Republike Slovenije, br. 94/2007. Također izjavljujem da me je kontrolor podataka 
obavijestio da je prijenos podataka besplatan. Prikupljeni podaci neće biti proslijeđeni trećim 
stranama. Korisnici koji žele otkazati pretplatu na primanje biltena mogu se dobrovoljno isključiti 
na vezu u e-vijestima. 

Opće informacije 
Opći uvjeti uređuju postupak prijave i otkazivanja događaja prije provedbe događaja, zaštitu 
osobnih podataka i izvršenje događaja. Opći uvjeti poslovanja tvrtke Rdeča Oranža d.o.o. (u 
daljnjem tekstu: opći uvjeti) odnose se na sve događaje (seminare, radionice, konferencije i druge 
događaje obrazovne i / ili informativne prirode - u daljnjem tekstu: događaji) i obrazovne 
programe (audio i video obrazovni programi, on-line obrazovni programi, tekstovi, prozirnice) i 
drugi obrazovni materijali u bilo kojem obliku - u daljnjem tekstu: Edukativni programi u 
organizaciji Red Oranz doo (u daljnjem tekstu: organizator). Suorganizator eventa "Seminar Felix 
Beilharz" je tvrtka Evrokom d.o.o. Opći uvjeti primjenjuju se i primjenjuju se na sve događaje i
sudionike, osim ako organizator ne odredi drugačije u kontekstu prijave za događaj. Opći uvjeti i 
odredbe sastavni su dio svakog obrasca prijave za svaki događaj, bez obzira na oblik prijave za 
događaj (u pisanom obliku, putem web stranice, faksom ili na drugi način koji prikazuje osobu i 
događaj kojem ta osoba ). Svaka osoba koja se potpuno uključi, neopozivo i bezuvjetno prihvaća
ove opće uvjete. Opći uvjeti poslovanja su 
u obliku pravne obavijesti u svakoj važećoj verziji objavljenoj na internetskoj stranici organizatora
(http://www.oranza.si) i mogu se s vremena na vrijeme mijenjati. U trenutku prijavljivanja za



određeni ugovor, opći uvjeti i odredbe koji su trenutno objavljeni dostupni su na adresi 
https://felixbeilharz.galaxing.net/ (vidi podnožje web-lokacije). 

Prijave i plaćanje kotizacije 
Registracija za događaj obavlja se ispunjavanjem obrasca za prijavu u tiskanom obliku, on-line 
prijavnice na web stranici ili putem e-maila info@galaxing.net. Upute za plaćanje i datum plaćanja 
za svaki događaj (uključujući i opcije plaćanja) primit će svi prijavitelji nakon registracije na e-mail 
adresu navedenu na obrascu za prijavu. 

Otkazivanje prijave 
Organizator zadržava pravo odbiti svaku prijavu ili se odriče bez obrazloženja. To vrijedi i ako je 
klijent već platio novac. U tom slučaju organizator vraća novac. Otkaz kupaca moguć je samo u 
pisanom obliku, poslanom e-poštom na info@galaxing.net. Organizator ne prihvaća usmene otkaze 
poslane putem telefona. 

Otkazivanje registracije događaja bez obveze plaćanja kotizacije 
Ako ne morate ispuniti prijavni obrazac koji sadrži opće uvjete za događaj, primjenjuju se sljedeći 
opći uvjeti otkazivanja prijave za događaj: Rok za pisani otkaz bez obveze plaćanja naknade iznosi 7 
dana prije datuma događaja objavljenog u programu događanja. U slučaju kasnijeg otkazivanja 
prijave, organizator će vam naplatiti punu naknadu. 

Da bi se registrirali za određene događaje potrebno je popuniti prijavni obrazac, koji je opremljen 
posebnim uvjetima poslovanja koji se odnose na događaj i definirati mogućnosti otkaza prijave za 
događaj, bez plaćanja registracije. naknadu ili djelomičnu obvezu plaćanja naknade. Uvjeti 
poslovanja koje je potrebno potpisati prijavom na događaj u potpunosti su i potpuno određeni 
mogućnošću otkazivanja prijave, uključujući i njezinu odsutnost, osim ako je drugačije navedeno u 
uvjetima poslovanja. Organizator zadržava pravo odbiti prijavljeni iznos i vratiti već uplaćeni iznos 
(npr. Zbog prevelikog broja prodanih mjesta). 

Cijena događaja 
Cijena natjecanja je ista kao i ona koja se trenutno oglašava na web-mjestu događaja. Cijena 
događaja može se promijeniti, što je također zabilježeno na internetskoj stranici događaja. Cijena 
se može primijeniti, na primjer, do određenog datuma, zatim se mijenja (povećava ili smanjuje), što 
je također zabilježeno na web stranici događaja. Sve cijene su bez PDV-a. 

Sadržaj događanja i obrazovni programi 
Sadržaj predavanja i materijala o pojedinim događajima i sadržaj drugih obrazovnih programa 
(uključujući on-line obrazovne programe, audio i video programe) izražavaju isključivo mišljenja 
autora / predavača, a ne nužno i organizacija u kojima su zaposleni ili organizatori. Ni u kojem 
slučaju Rdeča Oranža d.o.o., njezini zaposlenici ili podizvođači nisu odgovorni za bilo kakvu štetu 
(neizravnu, izravnu ili posljedičnu) temeljenu na informacijama ove internetske stranice ili 
informacijama dobivenim na pojedinačnim događajima ili drugim obrazovnim programima. 

Izjava o odgovornosti 
Organizator koristi izjave ili druga potraživanja sudionika u vezi s njihovom prodajom, zaradom ili 
drugim rezultatima koje su postigli sudionici događanja i obrazovni programi. Ove izjave ili druge 



tvrdnje ne znače da ćete vi ili drugi postići slične rezultate. Zarada i rezultati koje su sudionici 
postigli u prošlosti ne moraju nužno predvidjeti koristi i rezultate koje će postići u budućnosti. 
Organizator nije odgovoran, ni zakonski ni materijalno niti financijski, za dolazak, odlazak i vrijeme 
koje je kupac proveo na događaju. Organizator nije odgovoran za eventualnu štetu ili eventualno 
zbrinjavanje imovine tijekom nazočnosti na događaju. 

Zaštita podataka 
Organizator osigurava visok stupanj zaštite osobnih podataka i obvezuje se da će pažljivo održavati i 
koristiti sve primljene osobne podatke navedene u prijavnom obrascu ili primljene putem obrazaca 
na ovoj i drugim internetskim stranicama, isključivo u svrhu analize podataka o sudionicima 
događaja, marketingu istraživanje i prezentaciju proizvoda i usluga Rdeča Oranža d. o. o., te ih neće 
prosljeđivati trećim stranama bez pristanka pojedinih subjekata podataka. 

Uvjeti korištenja sadržaja zaštićenog autorskim pravima 
Rdeča Oranža d.o.o. zadržava pravo na pogreške na svim svojim internetskim stranicama, kako u 
radu s slikama tako i tekstovima, i ne preuzima odgovornost za njih. Sve informacije, grafički prikazi 
i elementi programa u najširem smislu (tekstovi, skice, fotografije, video sadržaji i sl.) Koji se nalaze 
na web stranicama organizatora su autorovo djelo i, stoga, uz stvaranje u pravno dopuštenom 
kontekstu, podliježu na zaštitu autorskih prava ili druge oblike zaštite intelektualnog vlasništva. 
Korisnici mogu koristiti objavljene sadržaje isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe. Dopušteno 
je da svaki pojedinačni korisnik koristi objavljeni sadržaj isključivo u jednom primjerku. 

Dokumenti i sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama ne smiju se ni u kojem slučaju 
kopirati, kopirati, reproducirati ili na drugi način distribuirati u komercijalne svrhe. Dokumenti i 
sadržaji objavljeni na internetskim stranicama organizatora mogu se iznimno reproducirati 
isključivo u nekomercijalne svrhe, sa svim informacijama o autorima i izvorima te upozorenjima o 
zaštiti autorskih ili drugih prava. Takav proizvod i svi drugi proizvodi ili usluge koje se s njim mogu 
oglašavati moraju biti potpuno besplatne i dostupne svima pod istim uvjetima i bez dodatnih 
ograničenja. 

Svatko tko želi objaviti samo dio sadržaja ili ga želi objaviti pod različitim uvjetima, mora pribaviti 
prethodno pisano dopuštenje autora ili autora. Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, prema Zakonu o 
autorskom i srodnim pravima Republike Hrvatske, kopiranje sadržaja autorskih prava na ovim 
stranicama nije dopušteno. Registracija, prijava i pregled sadržaja web stranica 
https://felixbeilharz.galaxing.net/ (vidi stranicu Opći uvjeti) znači automatski prihvaćanje ovih 
uvjeta. Datum objave zadnje verzije uvjeta: 08. 01. 2019 

 




