
Lastnik spletne strani Myradiotest.si je sprejel 

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA IN UPORABO SPLETNIH STRANI WWW.MYRADIOTEST.SI  

 

1. Uvodne določbe  

Infosoft d.o.o.., lastnica spletne strani myradiotest.si (v nadaljevanju: lastnica) je sprejela 

splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (v 

nadaljevanju posamezniki). Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani 

www.myradiotest.si.   

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja s 

spletno stranjo. Šteje se, da je posameznik seznanjen Splošnimi pogoji in da na njih pristaja, 

ter z oddajo svojih osebnih podatkov sklepa pogodbo z lastnico spletnih strani.  

 

2. Zbirke osebnih podatkov  

Družba Infosoft d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno 

dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti ali dejavnosti z njo 

povezanih tretjih oseb. Osebne podatke obdeluje za namen neposrednega trženja, 

neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij ter v druge marketinške namene, 

zlasti pa za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje 

uporabe storitev, prilagajanje ponudb in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o 

komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske 

namene.     

Osebni podatki, ki jih lastnica obdeluje so: osebno ime, starost, kraj bivanja, statistična regija, 

telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne in osebne privolitve 

posameznika pa lastnica lahko zbira tudi druge osebne podatke.  

Posameznik, ki posreduje svoje osebne podatke preko spletnega obrazca na spletni strani, 

sklepa pogodbo z Infosoft d.o.o. ter se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov za namene 

izvajanja anket in raziskav tržišča za namene statistične obdelave ter neposredne promocije 

radijskih programov. Lastnica sme na tak način uporabljati le tiste osebne podatke za katere 

ni potrebna izrecna, pisna privolitev posameznika iz prejšnjega odstavka. Z obiskom spletne 

strani www.myradiotest.si bo posamezniku omogočeno ali sprejme piškotke ali ne. Piškotki so 

iz razloga beleženja IP naslovov tistih, ki so se registrirali v izogib temu, da se jim predvajajo 

oglasi za vpis po opravljeni registraciji. 

Posameznik lahko kadarkoli pisno na naslov  myradiotest@radio.si  ali preko telefona št. 01 24 

25 630 zahteva, da lastnica trajno ali začasno preneha obdelovati njegove osebne podatke za 

namen izvajanja anket in raziskav tržišča ter neposredne promocije ali obveščanja o 
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aktivnostih radijskih programov. Lastnica bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem 

roku 15 dni ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov posameznika ter o tem v nadaljnjih 

petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestila posameznika, ki je to zahteval.  

 

3. Točkovanje in vnovčenje točk pridobljenih s sodelovanjem v glasbenih anketah 

 
Posamezniki, ki sodelujejo v glasbenih anketah, ki jih pripravlja www.myradiotest.si so 
nagrajeni z vnaprej določenim številom točk, ki se zbirajo na spletnem računu. Koliko točk je 
vredna posamezna uspešno izpolnjena anketa o glasbi, je sodelujoči obveščen v sporočilu, ki 
ga prejme tik pred reševanjem te ankete na svoj e-naslov. Da je anketa o glasbi uspešno 
izpolnjena je sodelujoči obveščen v sporočilu, ki ga prejme po koncu ankete na svoj e-naslov. 
Ko sodelujoči zbere zadostno število točk, jih lahko vnovči v spletni trgovini, ki je dostopna na 
naslovu www.myradiotest.si. 

Sodelujoči lahko v spletni trgovini izbira med produkti različnih cenovnih razredov. Število točk 
potrebnih za nakup določenega produkta predstavlja ceno oz. protivrednost le-tega. V 
kateremkoli trenutku lahko sodelujoči s svojimi točkami v spletni trgovini izbere produkt, za 
katerega ima na spletnem računu zadostno število točk. 
 
Posameznik lahko izbira samo med produkti, ki so trenutno na voljo. Šteje se, da je produkt na 
voljo takrat, ko je objavljen v spletni trgovini.  
 
Po uspešno izvedenem nakupu, se vrednost produkta (v točkah) odšteje od njegovega 
skupnega števila točk. Produkt bo na naslov sodelujočega poslan v roku 30 (trideset) delovnih 
dni.  

Na naslovu www.myradiotest.si je dostopen tudi uporabniški profil sodelujočega. Na njem 

lahko uporabnik kadarkoli preveri stanje točk na njegovem spletnem računu. V uporabniški 

profil se uporabnik prijavi s klikom na unikatno povezavo, ki jo prejme na njegov e-mail naslov 

pred začetkom in po koncu reševanja glasbenega testa.  

Posameznik lahko pridobljene točke izkoristi za nakup izdelkov v roku 1 leta (365 dni) od zadnje 

uspešno izpolnjene glasbene ankete. Če posameznik v tem času uspešno ne izpolni nobene 

glasbene ankete, se točke na njegovem uporabniškem računu izbrišejo. V kolikor uporabnik 

doseže maksimalno število točk, mora te točke koristiti v roku 365 dni, od datuma, ko je 

dosegel to število točk. Maksimalno število točk predstavlja število točk potrebnih za nakup 

produkta najvišjega cenovnega razreda v spletni trgovini.  

Točk in produktov ni mogoče zamenjati za denar.  

 
 

4. Pravica do odstopa od pogodbe  
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Po 43.č in 43.d členu ZVPot ima pri pogodbah, sklenjenih na daljavo posameznik pravico, da v 
14 dneh na elektronski naslov myradiotest@radio.si sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi 
mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok začne teči naslednji dan po prejemu 
izdelkov.   
 
Posameznik mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti 
blago, in sicer na naslov: myradiotest@radio.si. 
 
Lastnica najkasneje v 14 dneh po vračilu izdelka na uporabniški profil sodelujočega vrne točke, 
ki jih je ta za nakup izdelka porabil.  
 
 
 

5. Stvarne napake 
 
459. člen Obligacijskega zakonika določa, da je napaka stvarna:  
 

- če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet; 
- če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero kupec kupuje, ki 

pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;  
- če izdelek nima lastnosti in oblik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma 

predpisane; 
- če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil 

vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.  
 
Posameznik mora lastnico o morebitni stvarni napaki izdelka, skupaj z natančnim opisom le-te 
in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter lastnici omogočiti pregled izdelka.  
 
Posameznik, ki je ponudnika pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika 
zahtevati:  

- ali odpravo napake na izdelku; 
- ali vrnitev dela plačanih točk na posameznikov uporabniški profil v sorazmerju z 

napako; 
- ali vračilo plačanih točk na posameznikov uporabniški profil.   

 
 

6. Poštnina in dostava  
 
Dostava pošiljk se izvaja preko Pošte Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati 
drugo dostavno službo, če bo s tem dostava izvedena bolj učinkovito.  
 
Cena dostave:  
 
Cena pošiljke je za posameznika brezplačna. Stroške poštnine krije lastnica.   
 
Cene veljajo za dostavo pošiljk v Sloveniji. Za dostavo v ostale države, nam pošljite 
povpraševanje na myradiotest@radio.si.  
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Lastnica ne odgovarja za naročila, za katera je bil naveden nepravilen oz. napačen naslov za 
dostavo s strani posameznika v času naročila.   
 
 

7. Omejitev reproduciranja vsebin  

Članki, slike, posnetki in druge vsebine objavljene na spletni strani www.myradiotest.si so 

lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih 

pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.  

 

8. Shranjevanje osebnih podatkov  

Lastnica se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane na zgoraj naveden način varovala v skladu 

z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredovala nepooblaščenim osebam.  

 

9. Sprememba splošnih pogojev  

Lastnica si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na 

spletni strani www.myradiotest.si vsaj 8 dni pred začetkom njihove veljavnosti.  

 

10. Izključitev odgovornosti  

Lastnica zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi 

vsebin objavljenih na spletni strani www.myradiotest.si. 

 

11. Vprašanja in reklamacije posameznikov  

Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki lahko obrnejo na telefonsko številko 

01 24 25 630 ali na elektronsko pošto myradiotest@radio.si.  

 

Ljubljana, 21. 02. 2019 
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