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Splošni pogoji uporabe storitve Moj.Opomnik

Definicije
Ponudnik storitev je podjetje TRISTO, tehnologija, računalništvo in informacijske storitve, d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik).

Uporabnik storitve je polnoletna fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ali pravna oseba, registrirana v Sloveniji, in je registrirana v sistem Moj.Opomnik. 

Moj.Opomnik je storitev, ki preko spletnega vmesnika uporabnikom omogoča nastavitev e-poštnih in SMS opomnikov. Sistem Moj.Opomnik na izbrani datum pošlje 
vsebino opomnika na uporabnikov e-naslov ali mobilno telefonsko številko.

Opomnik je skupek uporabniško nastavljivih parametrov in vsebuje datum pošiljanja, način pošiljanja (e-pošta, SMS), vsebino in druge parametre. Opomnik se glede 
na nastavitve lahko pošlje uporabniku na izbrani datum.

Žeton je obračunska enota in pomeni možnost pošiljanja enega (1) opomnika (npr. imate še 29 žetonov, torej lahko prejmete še 29 opomnikov).

Splošna določila
Vsakokratna veljavna različica teh Splošnih pogojev uporabe storitve Moj.Opomnik je objavljena na spletni strani ponudnika (spletna povezava aktualnih splošnih 
pogojev bo vedno objavljena v rubriki Pomoč). 

Z izpolnitvijo in sprejemom registracijskega obrazca za uporabo storitve Moj.Opomnik uporabnik izjavlja, da se s splošnimi pogoji strinja, da so mu le-ta razumljiva, je 
z njimi seznanjen in se obvezuje, da jih bo upošteval.

Ti splošni pogoji veljajo brez omejitev tudi za vse pravne naslednike ponudnika ali uporabnika.

Ves material, programska koda, slike, logo in drugi elementi, ki sestavljajo storitev Moj.Opomnik so last ponudnika in jih je prepovedano kopirati, povzemati ali 
spreminjati v celoti ali katerikoli njihov del. Prepovedano je tudi oglaševanje in nadaljnje trženje storitve Moj.Opomnik brez pisnega dovoljenja ponudnika.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, veljajo ustrezni zakoni slovenske zakonodaje.

Ponudnik in uporabnik se obvezujeta, da bosta v medsebojnih razmerjih ravnala kot dobra gospodarja. Morebitne spore si bosta prizadevala reševati sporazumno, 
če pa to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno sodišče v kraju sedeža ponudnika, ki bo spor reševalo po slovenski zakonodaji.

Uporabnik mora sam skrbeti in nosi odgovornost, da ima ponudnik njegove veljavne kontaktne podatke (naslov, e-naslov, telefon), preko katerih poteka veljavna 
korespondenca med strankama.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Datum veljavnosti spremenjenih splošnih pogojev je  
datum, ko ponudnik nove pogoje objavi na spletnih straneh. Če uporabnik v 15 (petnajstih) dneh od objave novih splošnih pogojev na spletnih straneh ponudnika 
nanje ne ugovarja, se šteje, da jih v celoti sprejema. V nasprotnem primeru mora uporabnik nemudoma onemogočiti vse svoje opomnike, prenehati z uporabo 
storitve in ponudniku pisno sporočiti svojo odjavo (po faksu ali po pošti).

Pogoji uporabe
Odgovornost uporabnika
Uporabnik je dolžan:

− spoštovati Splošne pogoje uporabe storitve Moj.Opomnik in veljavno slovensko zakonodajo,

− uporabljati le svoje podatke za in pri uporabi storitev ter skrbeti, da do dostopnih podatkov (uporabniško ime in geslo) nima dostopa nihče, razen uporabnika,

− prevzeti popolno odgovornost za vse aktivnosti, ki so povzročene z uporabnikovim uporabniškim imenom,

− prevzeti popolno odgovornost za vso vsebino, ki se nahaja v uporabnikovem opomniku (še zlasti uporabnik prevzema vso odgovornost za uporabo vsebine, ki 
krši kateri koli del avtorskih pravic, drugih pravic intelektualne lastnine in/ali pravic, ki izhajajo iz druge zakonodaje),

− upoštevati obvestila in opozorila, posredovana s strani ponudnika,

− uporabljati storitev Moj.Opomnik v takšnem obsegu, za katerega se lahko upravičeno pričakuje od skrbnega uporabnika (zlasti je prepovedano prekomerno 
pošiljanje sporočil ali spam-a oz. vsebin, ki so z zakonom ali moralo prepovedane),

− prevzeti izključno odgovornost za morebitne stroške, ki jih za prejetje SMS sporočila zaračuna operater mobilne telefonije, ne glede na to, ali se je uporabnik 
tega zavedal in/ali bi se moral zavedati ali ne,

− skrbeti  za pravilnost  in ažurnost  svojih  kontaktnih  podatkov pri  ponudniku (delujoč  naslov,  e-naslov,  telefon...)  in  ustrezno odzivnost  pri  korespondenci. 
Ponudnik ne sprejema odgovornosti za napake opravljenih storitev, ki izvirajo v povezavi z uporabnikovo opustitvijo obveznosti, ki je navedena v tej alineji,

− prevzeti odgovornost za vso škodo, ki je nastala pri ponudniku zaradi uporabnikovega neupoštevanja Splošnih pogojev uporabe storitve Moj.Opomnik,

− onemogočiti uporabo storitve z uporabnikovimi pristopnimi podatki tretji osebi,

− samostojno poskrbeti za izdelavo varnostnih kopij podatkov svojih opomnikov.

Storitve ni dovoljeno uporabljati na tak način, ki bi lahko škodljivo vplival na katerokoli zmogljivost ali ugled storitve (nadaljnja prodaja, oddaja ali oglaševanje ni  
dovoljeno).

Odgovornost ponudnika
Ponudnik se obvezuje, da bo:

− spoštoval Splošne pogoje uporabe storitve Moj.Opomnik in veljavno slovensko zakonodajo,

− deloval s ciljem čim boljšega zagotavljanja neprekinjenega in nemotenega delovanja storitev, kar pa je neposredno pogojeno tudi s splošnim delovanjem  
internetnega omrežja in drugih poti med ponudnikom in uporabnikom ter ponudniki ponudnika,

− obveščal uporabnika o predvidenih izpadih, ki so bili ponudniku napovedani s strani njegovih ponudnikov,

− obveščal uporabnika o daljših predvidenih izpadih delovanja storitev, ki so posledica ponudnikovih vzdrževalnih del,

− poskrbel za čimprejšnjo odpravo napake, zaradi katere je prišlo do nepredvidenega izpada storitev,

− redno vzdrževal sistem za zagotavljanje storitev,

− izvedel takojšnja vzdrževalna dela, ki lahko začasno in za krajši čas onemogočijo delovanje storitev, če so ta dela nujna za nadaljnje delovanje sistemov 
ponudnika,

− poskrbel za varnost sistemov, s katerimi se zagotavljajo ponudnikove storitve, kolikor je to v moči ponudnika.

Ponudnik lahko izdeluje varnostne kopije sistema, ki so namenjene izključno za lastno uporabo v primeru nepričakovane okvare sistema, ki sestavlja storitev.
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Odgovornost ponudnika je popolnoma izključena zlasti:

− v primeru zakasnitve prenosa podatkov oz. opomnikov iz katerega koli razloga,

− v primeru »višje sile«, kamor spadajo tudi okoliščine, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, kot so: vojne sovražnosti, državni upori,  
elementarne nesreče (požar, poplave, potres, drugo…), neodobrene manifestacije in demonstracije, državni ukrepi…itd.,

− v primeru vdora nepooblaščenih oseb,

− v primeru izgube podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, uporabnika storitve ali zaposlenih pri uporabniku,

− za kakršno koli morebitno škodo, ki bi lahko ali je nastala zaradi zaupanja v delovanje storitev Moj.Opomnik.

Odškodnine in nadomestila
Uporabnik se strinja, da ponudnika ne bo terjal za ali držal odgovornega za kakršno koli posredno, neposredno ali posledično škodo, ki bi nastala z uporabo ali  
nezmožnostjo uporabe storitve  ter za kakršno koli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvijo ponudnika. 

Uporabnik se strinja, da uporablja ponudnikovo storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za vse posledice uporabe te storitve, zato je odškodninska 
odgovornost ponudnika v celoti izključena.

Uporaba storitev
Razmerje med uporabnikom in ponudnikom se vzpostavi z registracijo uporabnika za uporabo storitev Moj.Opomnik. Razmerje traja do pisne odpovedi katerekoli od 
strank v skladu z določbami teh splošnih pogojev. 

Če uporabnik ali ponudnik razmerje brez krivdnih dejanj na strani uporabnika prekineta pred iztekom ali porabo že plačanih storitev, se uporabniku po dogovoru med 
ponudnikom in uporabnikom lahko vrne sorazmerni del zneska plačanih neporabljenih storitev, zmanjšan za administrativno-tehnične stroške ponudnika. V takšnem 
primeru lahko uporabnik v 15 (petnajstih) dneh od nastale situacije ponudniku pošlje pisno zahtevo za dogovor o povračilu neporabljenega dela storitev.

Uporabnik mora prekinitev razmerja nasprotni stranki sporočiti s pisnim obvestilom preko e-pošte,  pošte ali faksa. Ponudnik bo v zvezi s prekinitvijo stopil v kontakt 
z uporabnikom in pridobil potrditev, da uporabnik želi prekiniti razmerje, nakar bo uporabniku onemogočil nadaljnjo uporabo storitve.

Ponudnik lahko kadar koli  spremeni  cene in vsebine paketov ter  cene morebitnih dodatnih storitev.  Spremembe ne vplivajo  na že zakupljeno obdobje  in  že 
fakturirano storitev. Aktualen cenik bo vedno objavljen na spletnih straneh ponudnika (spletna povezava aktualnega cenika bo vedno objavljena v rubriki Pomoč).

Ponudnik si pridržuje pravico takojšnje odpovedi storitve Moj.Opomnik ter začasnega ali trajnega onemogočanja storitev brez predhodnega obvestila uporabniku v 
primeru kršitev določil sprejetih ob registraciji, zlorab uporabe storitev, naštetih tudi v „Splošnih pogojih uporabe storitve Moj.Opomnik“, ali neplačanih obveznosti  
uporabnika. V tem primeru uporabnik ne more zahtevati vračila sorazmernega dela zneska že plačanih storitev.

Registracija in žetoni
Ob registraciji uporabnik pridobi pristopne podatke (uporabniško ime in geslo), s katerimi dostopa v spletni vmesnik storitve Moj.Opomnik v testnem obdobju.

Do prvega nakupa žetonov oziroma do izteka testnega obdobja  je uporabnik v t.i.  testnem obdobju,  zato  so nekatere  funkcionalnosti  storitve onemogočene. 
Uporabnik tako pridobi le določeno količino žetonov, ki mu služijo za nastavitev in prejem e-poštnih opomnikov. SMS opomniki v testnem obdobju uporabniku niso na 
voljo. Če uporabnik v testnem obdobju ne kupi žetonov, se mu po končanem testnem obdobju (če ni drugače navedeno, je to po 1 mesecu) dostop in uporaba  
storitve onemogoči ter razmerje med strankama avtomatično preneha z iztekom definiranega testnega obdobja.

Če uporabnik potrebuje več žetonov ali želi storitev uporabljati brez omejitev testnega obdobja, mora kupiti paket žetonov. V  ta namen se s ponudnikom storitev 
dogovori za pripravo in dostavo predračuna želenega paketa žetonov. Predračun bo ponudnik poslal po elektronski pošti ali faksu ali po potrebi po navadni pošti. Ko 
je predračun s strani uporabnika plačan in če ponudnik prejme denar na račun do 15. ure na delovni dan, se uporabniku žetoni dodajo še isti dan, sicer se žetoni  
uporabniku dodajo naslednji delovni dan.

Ob prvem nakupu žetonov se uporabniku, ki je v testnem obdobju uporabe, omogočijo tudi druge funkcionalnosti, ki niso na voljo v testnem obdobju (nastavitev in 
prejemanje SMS opomnikov, sprememba e-naslova, sprememba mobilne številke...).

Žetoni  imajo  rok veljavnosti.  Ko ta  rok  preteče,  se neporabljeni  žetoni  izničijo  oz. izbrišejo.  Ob vsakokratnem nakupu novih  žetonov se rok  veljavnosti  vseh 
neporabljenih uporabnikovih žetonov podaljša od dneva nakupa zadnjega paketa žetonov in sicer za obdobje, kot je to navedeno v kupljenem paketu žetonov.

Če uporabnik v času, ko bi mu moral biti poslan opomnik, nima veljavnih žetonov, se mu opomnik ne pošlje. Če je število žetonov uporabnika 90 dni zaporedoma nič 
(0), se šteje, da je uporabnik prenehal uporabljati  storitev Moj.Opomnik in da prekinja razmerje, ki je bilo vzpostavljeno z njegovo registracijo. V skladu s tem 
ponudnik ni obvezan, da stopi v kontakt z uporabnikom, ampak mu lahko takoj po izteku omenjenega obdobja onemogoči uporabo storitve.

Spremembo e-naslova in/ali mobilne številke mora uporabnik potrditi s potrditveno kodo. Potrditvena koda se pošlje uporabniku na novi e-naslov ali novo mobilno 
številko. Če gre za spremembo podatkov, ki zahtevajo, da se potrditvena koda pošlje na mobilno številko, se za poslano potrditveno kodo uporabniku odšteje 1 
žeton. Če uporabnik žetona nima, se mu potrditvena koda ne pošlje, sprememba podatkov pa ni uspešna.

Uporabnik storitev dovoljuje, da ga ponudnik storitev preko e-pošte obvešča o dogodkih, ki se nanašajo na uporabo storitve (ko preteče veljavnost žetonov, ko je 
število žetonov med 3 in 4, preden mu je uporaba zaradi neuporabe storitve onemogočena...ipd.).

Zaupnost podatkov in pravica zbiranja in obdelave podatkov
Uporabnik se z registracijo strinja, da lahko ponudnik v skladu s slovenskimi zakoni za namene svojega poslovanja obdeluje, zbira in hrani njegove, tudi osebne, 
podatke ter jih na podlagi pisne zahteve posreduje le in samo organizacijam, ki so po slovenski zakonodaji do njih upravičene.

Ponudnik bo osebne podatke uporabnika hranil v skladu z določili slovenske zakonodaje in jih ne bo posredoval tretjim osebam brez pisne privolitve uporabnika, 
razen v primerih, ko bo podatke dolžan posredovati na podlagi zakonskih določb.
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