
POGOJI ZA PRIDOBITEV E-REVIJE ZGODBE S CESTE  

Za vsakega sodelujočega, ki pridobi brezplačno e-revijo Zgodbe s ceste (v nadaljevanju: e-
revija) preko spletne strani www.regia.si (v nadaljevanju: spletna stran), veljajo ti pogoji. 
Naše e-revije so namenjene vsem, ki želijo biti obveščeni o vsebinah in ponudbah Regia 
Group d.d. Z oddajo podatka o elektronski pošti in s prenosom e-revije iz spletne strani se 
sodelujoči izrecno strinja in soglaša s temi pogoji. 

Izdajatelj e-revije je REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana. E-priročniki so 
namenjeni osebam, starejšim od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. E-revijo 
lahko sodelujoči, ki je mladoleten, prenese le ob izrecnem soglasju svojih staršev oz. 
zakonitih zastopnikov. 
 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI 

Izdajatelj ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani in posledice 
nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Izdajatelj ne prevzema nobene odgovornosti 
za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave 
sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere izdajatelj ne more vplivati (višja sila), 
organizator lahko odpove izdajo e-revije. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V 
takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator akcije ne 
odgovarja za napake v delovanju spletne strani, kot tudi ne za nezanesljivost ali nedelovanje 
le teh. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem 
veljavnem ceniku. 

Izdajatelj ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede vsebine e-revije. 
Vsebina, pripravljena s strani tretjih oseb, je avtorska oziroma ima zagotovljeno urejene 
pravice tudi s tretjimi osebami. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti 
za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica e-revije. 

PRIVOLITEV IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

Izdajatelj e-revije bo v postopku prenosa e-revije pridobival podatke sodelujočih (ime in 
priimek, telefonsko številko in e-pošto). S prenosom e-priročnikov s spletne strani sodelujoči 
izrecno dovoljuje, da izdajalec e-priročnikov REGIA GROUP d.d. kot upravljalec v svojih 
zbirkah osebne podatke sodelujočega hrani in jih do preklica obdeluje za namen obveščanja 
o novostih poslovanja oziroma ponudbi navedene družbe, za statistično obdelavo, 
segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti (če te obstajajo), pošiljanja ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke ter za 
telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma uporabo za 
neposredno trženje. 

Prijetna izkušnja, prilagojena vašim potrebam in zahtevam s končnim ciljem optimalne 
zavarovalne zaščite je naše glavno vodilo pri uporabi vaših osebnih podatkov. Z njimi 
ravnamo v skladu z EU Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov. 



Vaše interese, temeljne pravice in svoboščine varujemo v skladu z vsemi predpisanimi 
zahtevami in najvišjimi dobrimi praksami ter ob tem zagotavljamo varno uporabo podatkov, 
ki se nanašajo na vas. Vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za navedeni 
namen lahko kadarkoli prekličete brez kakršnihkoli posledic, s pošiljanjem zahteve na 
info.regia@regia.si s pripisom "Zgodbe s ceste". Glede vaših pravic v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov, ki nam jih z vašo privolitvijo dajete v obdelavo in načinov uveljavljanja 
vaših zahtevkov, si oglejte našo celovito Informacijo o obdelavi osebnih podatkov, ki vam je 
vedno na razpolago na https://www.regia.si/politika-zasebnosti/. 

ZAKLJUČNO 

Vse pritožbe in reklamacije glede e-priročnikov rešuje izdajatelj. V primeru utemeljenih 
pritožb se izdajatelj zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil 
sodelujočega. Izdajatelj si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh pogojev ter se 
zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani. Pogoji so objavljeni na spletni strani 
www.regia.si. Izdajatelj si pridržuje pravico, da lahko e-priročnike iz spletne strani kadarkoli 
umakne brez vnaprejšnjega obvestila. 

Ljubljana, 12. 3. 2020 

REGIA GROUP d.d. 
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