
Splošni pogoji 
 
1. SPLOŠNE INFORMACIJE 

Z inovativno spletno platformo s ponudbo lokalne hrane www.inno-rural.si (v nadaljevanju 
tudi »upravljalec«) upravlja Zavod za inovativnost in podjetništvo, Makedonska ulica 41, 2000 
Maribor, matična številka: 2343657000, davčna številka: SI35195452. 
  
Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje testne različice spletne platforme www.inno-
rural.si, pravice in obveznosti uporabnika ter področje varnosti in varovanja osebnih podatkov. 
  
Splošni pogoji zavezujejo uporabnike (ponudnike in povpraševalce po lokalni hrani) spletnega 
portala. Uporabniki so pri interakcijah v okviru spletne platforme opozorjeni na splošne pogoje 
poslovanja in v procesu upravljanja ponudbe in povpraševanja po lokalni hrani potrdijo svojo 
seznanjenost z njimi. 
  

2. UPORABNIKI 

Z enkratno registracijo v spletno platformo, ki se izvede ob procesu prvega obiska in prijave v 
platformo, obiskovalec postane član spletne platforme www.inno-rural.si. Član spletne 
platforme (v nadaljevanju tudi uporabnik) pridobi pravico do uporabe spletne platforme 
www.inno-rural.si. 
  
Ob registraciji člana v spletno platformo www.inno-rural.si pridobi uporabniško ime, ki je 
enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo člana spletne 
platforme nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. 
 

3. VARNOST 

Upravljalec  uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in 
shranjevanja osebnih podatkov ter interakcij med člani platforme. Spletna platforma 
www.inno-rural.si v te namene uporablja 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to 
pooblaščena organizacija. 
  

4. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Upravljalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. 
 
Upravljalec za nedoločen čas hrani naslednje podatke članov: podatke o članu (naziv pravne 
ali fizične osebe, ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefon) ter druge podatke iz naslova 
delovanja spletne platforme, kot so: podatki o dosegljivosti, podatki o ponudbi, podatki o 
povpraševanju, čas in datum registracije ter arhiv komunikacije z www.inno-rural.si. 
  
Upravljalec navedene osebne in druge podatke uporabi izključno za potrebe delovanja 
spletne platforme www.inno-rural.si. Upravljalec spletne platforme www.inno-rural.si se 



hkrati zavezuje, da bo dostopnost informacij skladna s Politiko zasebnosti in varstva osebnih 
podatkov, ki veljajo za spletno platformo. 
  
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. 
  

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Splošni pogoji za testno različico spletne platforme veljajo od dneva objave in izničijo vse 
predhodne različice. 
  
Upravljalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi 
izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. 
  
V primeru težav član upravljalca kontaktira po e-pošti info@zipiie.eu.  
 
 

Splošni pogoji se bodo oblikovali v času testiranja spletne platforme in se bodo sproti 
dopolnjevali. Končna različica splošnih pogojev bo stopil v veljavo z dnem polne aktivacije 
spletne platforme. 


