SPLOŠNI POGOJI DONACIJ
Zveza tabornikov Slovenije
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
Slovenija
Matična številka: 5147603000
Davčna številka: 65720792
Zavezanec za DDV: DA
Telefonska številka: 00386 (1) 300 08 20
E- poštni naslov: pisarna@taborniki.si
(v nadaljevanju ZTS)
Zveza tabornikov Slovenije je zveza društev tabornikov Slovenije.
»Donator« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki se odloči za donacijo preko spletne
strani www.taborniki.si/podprite-nas oziroma na drug način izrazi zanimanje za donacijo ZTS.
Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki
vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko
zasebnosti.
Donator določi znesek enkratne ali letne donacije. Donacija je dokončno potrjena in zaključena, ko
donator vnese vse podatke v obrazec na spletni strani www.taborniki.si/podrpite-nas in izvede
nakazilo.
Enkratne donacije so lahko izvedene s plačilom prek plačilne kartice na spletu, preko storitve PayPal
ali z nakazilom na TRR račun. Za letne donacije bomo posameznikom, ki bodo izbrali to možnost, po
preteku enega leta poslali opomnik in takrat izvedejo donacijo (donacija ne bo izvršena avtomatsko).
Po uspešni izvedbi donacije bo donator na svoj e-naslov prejel potrdilo o izvedeni donaciji.
Če želi donator vračilo donacije, mora to sporočiti ZTS v 8 dneh od opravljene donacije. Donacija bo
povrnjena najkasneje v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od donacije. Donacijo bomo vrnili
na donatorjev tekoči račun s katerega je bila izvedena donacija.
Vračila donacij mora donator sporočiti izključno na elektronski naslov ali na telefonsko številko
navedeni zgoraj.
Pogodba o donaciji je sklenjena, ko donator potrdi donacijo na spletni strani
www.taborniki.si/podrpite-nas. Pogodba o donaciji se sklene v slovenskem jeziku. Ti pogoji
poslovanja so sestavni del pogodbe.
Za sklenitev donacijske pogodbe na podlagi teh splošnih pogojev ZTS zbira in obdeluje osebne
podatke donatorja potrebne za sklenitev pogodbe (ime, priimek, ulica, mesto in poštna številka, epoštni naslov, davčna številka). Zagotovitev osebnih podatkov je potrebna za sklenitev donacijske
pogodbe. E-poštni naslov ZTS obdeluje za namen pošiljanje potrditvenega in zahvalnega maila za
donacijo. ZTS hrani podatke na donatorski pogodbi 10 let. ZTS ne hrani podatkov o plačilnih karticah.
Za zagotavljanje plačila ponudnik posreduje podatke o plačilni kartici partnerju, ki upravlja s
sistemom zagotavljanja plačil: Bankart, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Donator se lahko prijavi (privolitev), da bo prejemal promocijska sporočila od ZTS (podrobneje to

ureja politika zasebnosti). V tem primeru prejemnik donacije hrani ime in elektronski naslov kupca
do preklica prijave. Podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.
Donator je upravičen do dostopa in popravka osebnih podatkov, ugovora obdelavi in pravice do
prenosljivosti osebnih podatkov. Donator je upravičen do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu
RS. ZTS ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Z
ZTS bo skladno z interno politiko podjetja shranil podatke o donaciji ter drugo spremno
dokumentacijo, ki je hranjena zaradi potreb skladnosti z davčno in/ali drugo relevantno zakonodajo
ter zaradi potreb izvedb morebitnih inšpekcijskih, revizijskih in/ali drugih podobnih pregledov ter
donatorju posledično ni na voljo.
ZTS si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali
drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za izvedbo donacije. ZTS ni
odgovorna za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima donator zaradi prenehanja,
nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani www.taborniki.si/podrpite-nas. ZTS ne zagotavlja
točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzema
odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil donator utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.
Pravna razmerja med donatorji kot uporabniki spletne strani in ponudnikom kot upravljavcem
spletne strani se urejajo v skladu s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se rešujejo po mirni
poti; če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne
povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje
za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.
Če so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med donatorjem in
ponudnikom oz. dogovorjenih posebnih pogojev, veljajo določila posamične pogodbe oz.
dogovorjenih posebnih pogojev.
Ti pogoji poslovanja pričnejo veljati 12.3.2021

