Pravila in pogoji
17. Konference MojeHRDelo
1.

Splošno o dogodku

Konferenca MojeHRDelo je dogodek namenjen izmenjavi najnovejših informacij s področja upravljanja
človeških virov. Ta Pravila in pogoji 17. Konference MojeHRDelo (v nadaljevanju: Pravila in pogoji) urejajo
prijavo, udeležbo in preostale pogoje sodelovanja ter izvedbe 17. Konference MojeHRDelo, ki se bo
odvijala 30. septembra 2021 v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (v nadaljevanju: Konferenca). Po
zaključenem dogodku na lokaciji hotela Four Points by Sheraton se bodo preko spletne platforme
GoToWebinar, odvijale tudi spletne delavnice v terminu od 4. 10. 2021 do 8. 10. 2021 (v nadaljevanju:
Delavnice).

Organizator Konference in Delavnic je družba Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, SI-1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator). Pri organizaciji Konference in Delavnic bodo sodelovale tudi
družbe, kot sledi:
- GEA College d.d., Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana;
- Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, SI-1000
Ljubljana
(v nadaljevanju: Soorganizatorja).
2.

Prijava na Konferenco in Delavnice

Udeležba na Konferenci je namenjena vsem, ki so zaposleni v kadrovskih službah oziroma na področjih,
kjer jim informacije s področja upravljanja človeških virov predstavljajo dodano vrednost. Udeležba na
Konferenci je možna na podlagi individualnega vabila s strani Organizatorja in izpolnitve prijavnega
obrazca (potrditev s strani Organizatorja je informativne narave) ali na podlagi prijave preko spletnega
obrazca kot predvideno v teh Pravilih in pogojih. Udeležba na Konferenci je plačljiva, v kolikor ta Pravila
in pogoji ne predvidevajo drugače.

Zaradi omejenega števila prostih mest je prijava na dogodek obvezna. Prijava se izvede v pisni obliki preko
za

to

predvidenega

spletnega

obrazca

dostopnega

na

spletni

povezavi

http://hr-

konferenca.mojedelo.com/. Prijava na Konferenco je potrjena šele po prejemu potrditvenega sporočila
ekipe MojeDelo.com na elektronski naslov, ki je naveden na prijavnem obrazcu. S prejemom
potrditvenega sporočila posameznik postane udeleženec Konference (v nadaljevanju: Udeleženec).
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru zasedenosti vseh prostih mest po lastni presoji zavrne
udeležbo na Konferenci.

Udeležba na Delavnicah je namenjena vsem zaposlenim v podjetjih, ki bodo del Konference. Zaradi
omejenega števila udeležencev na Delavnicah je obvezna individualna prijava na vsako Delavnico preko
za

to

predvidenega

spletnega

obrazca,

ki

se

nahaja

na

spletni

povezavi

http://hr-

konferenca.mojedelo.com/. Po oddani prijavi se na elektronski naslov iz prijavnega obrazca posreduje
samodejno elektronsko sporočilo, ki pa ne predstavlja potrditev prijave. Prijava je potrjena šele po
prejemu sporočila z geslom za dostop do posamezne Delavnice. S prejemom gesla posameznik postane
udeleženec izbrane Delavnice. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru zasedenosti vseh prostih
mest po lastni presoji zavrne udeležbo na Delavnici.

V primeru potrjene prijave na Konferenco se Udeležencu zaračuna kotizacija v višini 90,00 EUR / osebo
(znesek ne vsebuje DDV). Organizator račun izstavi nemudoma po prijavi in ga naslovi na podjetje,
katerega zaposleni se bodo udeležili dogodka. Udeležba na dogodku je brezplačna za prejemnike
individualnega vabila s strani Organizatorja. Konference se lahko brezplačno udeleži le 1 oseba iz
posameznega podjetja. Za vse nadaljnje Udeležence se obračuna kotizacija v višini 90,00 EUR / osebo
(cena ne vsebuje DDV).
Udeležba na Delavnicah je brezplačna za vse potrjene prijave.

Na prijavnih obrazcih Konference in/ali Delavnic morajo biti izpolnjena vsa polja, ki se na obrazcu
prikažejo. Prijav, ki niso izvedene na način, kot to predvidevajo ta Pravila in pogoji, se štejejo za neveljavne,
udeležba na Konferenci in/ali Delavnicah v tem primeru ni možna.

Udeleženec s prijavo na Konferenco in/ali Delavnico izjavlja, da so vsi posredovani podatki v prijavnem
obrazcu točni in resnični, ter prevzema vso odgovornost, ki bi sledila v primeru posredovanja netočnih
in/ali neresničnih podatkov oziroma podatkov tretjih oseb.
3.

Varstvo gesel

Za dostop do Delavnic se Udeležencu dodeli individualno geslo. Z geslom lahko upravlja le za to pooblaščen
posameznik, ki mu je bilo geslo dodeljeno, in se šteje za poslovno skrivnost. Prejemnik gesla se zavezuje
skrbno varovati prejeto geslo. Vsako razkrivanje gesla tretji osebi je izrecno prepovedano.

Udeleženec je odgovoren za vsa dejanja, ki so bila opravljena z njegovim geslom.

Organizator si pridržuje pravico do preklica gesla v primeru suma njegove zlorabe, zlorabe spletne
platforme GoToWebinar ali kršenja teh Pravil in pogojev.
4.

Odjava od Konference in Delavnic

Organizacija Konference in Delavnic je obsežna in zahtevna ter omejena na določeno število udeležencev,
zato je udeležba na dogodku obvezna. Odjava od Konference in Delavnic brez dodatnih stroškov je možna
do tri (3) delovne dni pred pričetkom dogodka. Posredovana mora biti v pisni obliki na elektronski naslov
ana.djordjevic@styria.com. Poznejše odjave niso možne.

V primeru poznejše odjave ali neudeležbe na Konferenci in/ali Delavnicah se Udeležencu zaračunajo
administrativni stroški v višini 90,00 EUR (cena ne vsebuje DDV) na posamezni dogodek, vsaka Delavnica
se šteje kot ločen dogodek. Administrativni stroški se zaračunavajo ne glede na to, ali je bil udeleženec
prvotno upravičen do brezplačne udeležbe Konference in/ali Delavnice.
5.

Program Konference in Delavnic

Organizator in Soorganizatorja si bodo na Konferenci in Delavnicah prizadevali izvesti predvideni program,
ki je dostopen na spletnem mestu http://hr-konferenca.mojedelo.com/. Program se lahko dopolnjuje
oziroma delno ali v celoti spremeni, v kolikor takšne spremembe zahtevajo izredni pogoji na strani
predavateljev, Organizatorja in/ali Soorganizatorjev ali pa so spremembe v najboljšem interesu
Udeležencev.

Program Konference bo potekal v živo na predvideni lokaciji Konference, program Delavnic pa na spletu
preko platforme GoToWebinar. Dostop do programa Delavnic bo na voljo preko spletne povezave

http://hr-konferenca.mojedelo.com/. Predavatelj sam določi obliko in jezik predavanj tako, da bo izvedba
v najboljšem interesu dogodka. Predavanja lahko potekajo v slovenščini ali angleščini. Prevajanje iz enega
jezika v drugega ne bo na voljo, s čimer Udeleženci v celoti soglašajo. O ustreznosti predavanja ali
Delavnice

se

lahko

udeleženci

informirajo

vnaprej

na

spletnem

mestu

http://hr-

konferenca.mojedelo.com/.

6.

Osebni podatki

Osebne podatke Udeležencev lahko zbirajo in obdelujejo le pooblaščene osebe Organizatorja in
Soorganizatorjev. Osebni podatki Udeležencev se ne posredujejo drugim nepooblaščenim pravnim in/ali
fizičnim osebam. Obdelava posredovanih osebnih podatkov se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo s
področja varstva osebnih podatkov, zlasti, vendar ne izključno, v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu
podatkov.

Konferenca se lahko fotografira, snema in/ali prenaša preko spleta. Vsi materiali, ki bodo nastali tekom
konference in Delavnic se lahko uporabljajo za marketinške namene in druge namene Organizatorja ter
Soorganizatorjev in so lahko dostopni splošni javnosti. Vsi udeleženci Konference in Delavnic z navedenim
v celoti soglašajo.

Organizator in Soorganizatorja ne odgovarjajo za kakršnokoli neupravičeno posredovanje osebnih
podatkov s strani udeležencev Konference in/ali Delavnic, navajanje netočnih in neresničnih osebnih
podatkov ter za posredovanje podatkov tretjih oseb.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov je na voljo v Politiki zasebnosti.

7.

Omejitev odgovornosti

Organizator in Soorganizatorja si prizadevajo za nemoteno delovanje teh spletnih strani, povezanih tretjih
strani in vseh storitev, ki izhajajo iz teh Pravil in pogojev. Ne glede na navedeno pa Organizator in
Soorganizatorja ne prevzemajo odgovornosti za posledice, ki bi lahko nastale zaradi uporabe teh spletnih
strani, vsebin in povezanih storitev. Organizator in Soorganizatorja zato ne prevzemajo odgovornosti za:

a.

za nedelovanje spletnega mesta in storitev zaradi nepoznavanja njihove uporabe;

b.

kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti

programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti Udeleženca;
c.

morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme;

d.

slabo delovanje ali nedelovanje spletnega mesta oziroma storitev zaradi motenj ali nedelovanja

internetnega omrežja;
e.

motnje delovanja spletnega mesta, ki so posledica višje sile;

f.

morebitno škodo, ki bi Udeležencu nastala zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta, zaradi

zaupanja v vsebino storitve portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z
delovanjem in dostopnostjo portala;
g.

vsebine, ki jih pripravijo predavatelji;

h.

škodljive posledice uporabe vsebin portala in povezanih spletnih mest, za njihovo pravilnost,

točnost, popolnost ali ažurnost;
i.

za nedelovanje storitev zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije

ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve;
j.

kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih utrpel Udeleženec zaradi uporabe teh spletnih

strani in/ali udeležbe na Konferenci ali javne objave podatkov skladno s temi Pravili in pogoji.

Vse zgoraj navedene omejitve veljajo v največji možni meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja.
Organizator in Soorganizatorja si pridržujejo pravico odstraniti kakršnekoli vsebine, ki bi kršile ta Pravila in
pogoje ter veljavno zakonodajo.
8.

Končne določbe

Organizator in Soorganizatorja si prizadevajo zagotavljati nemoten dostop do Konference, Delavnic in
povezanih spletnih mest. Ob tem si pridržujejo pravico do odpovedi dogodka v primeru višje sile ter v
kolikor je to v interesu dogodka in vseh Udeležencev, o čemer bodo vsi udeleženci sproti obveščeni na
spletnih straneh dogodka in po elektronski poti. Ob tem si pridržujejo tudi pravico do krajše ustavitve
delovanja iz tehničnih razlogov (odprava tehničnih težav, nadgradnje ipd.) ali drugih organizacijskih
razlogov.

Organizator in Soorganizatorja si pridržujejo pravico do spremembe teh Pravil in pogojev. Vse spremembe

bodo objavljene na spletnih straneh dogodka in stopijo v veljavo z dnem njihove objave.

Za situacije, ki jih določbe teh Pravil in pogojev ne predvidevajo, se smiselno uporablja veljavna zakonodaja
Republike Slovenije.

Vse vpletene stranke si bodo prizadevale morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor sporazumna
rešitev ni možna, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, junij 2021

