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Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Malu 

 

1. Splošno 

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil 

Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. Lastnik in upravljalec 

spletne trgovine Malu je podjetje Arhitekturne storitve, Maša Dekleva s.p. (v nadaljevanju »ponudnik«). 

 

Naročniki ponudnikovih storitev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji oziroma členi. Ponudnik si pridržuje pravico 

do sprememb spodaj navedenih členov brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih poslovanja bodo v vsakem 

trenutku dostopne na tej spletni strani, naročnikov ne bomo o tem posebej obveščali. 

 

V primeru spremembe določenih členov Splošnih pogojev poslovanja, bo sprememba razvidna z datumsko oznako izvedbe 

spremembe na dnu Splošnih pogojev, ter z oznako člena, ki je bil spremenjen. Občasno posodobimo člene o pogojih 

poslovanja in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. V primeru, da nadaljujete z uporabo 

naših storitev, se smatra, da v celoti razumete Splošne pogoje in se strinjate z njimi in njihovimi spremembami. 

 

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika 

in kupca ter poslovno razmerje med ponudnikom in naročnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine. Z 

nakupom izdelka uporabnik postane kupec. Kupec mora biti polnoletna oseba, popolno poslovno sposobna. 

 

Podatki o podjetju: 

Arhitekturne storitve, Maša Dekleva s.p. 

Novakova 5 

1000 Ljubljana 

e-mail: masa.dekleva@gmail.com 

IBAN: SI56 0204 5106 5975 095 (NLB d.d.)  

Matična številka: 8366756000 

Davčna številka: 88989461 

 

2. Dostopnost informacij 

Ponudnik se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo naslednje informacije: 

• podatki o identiteti ponudnika (ime in sedež podjetja, številka registra); 

• kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s ponudnikom (naslov elektronske 

pošte, telefon ipd.); 

• podatki o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine; 

• podatki o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine; 

• način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj, način in rok dostave; 

• informacije o načinu plačila; 

• podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine; 

• informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; 

• informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika; 

• informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi ponudnika za stike z uporabniki. 

 

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem 

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. 

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 5-7 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji, razen če Pošta Slovenije na 

posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 10.). Po pošti pošiljamo samo manjše izdelke (nakit, dekor ipd.). Za 

večje in težje izdelke, se s kupcem preko elektronske pošte ali preko telefona dogovorimo glede datuma, načina in cene 

dostave, ki jo izvaja ponudnik sam. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumnem roku. 

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov: 

• z gotovino ob osebnem prevzemu (po povzetju), 

• po poštnem povzetju, v tem primeru se plačajo tudi poštni stroški (provizija Pošte Slovenije pri plačilu po povzetju 

še ni vkalkulirana v znesek dostave in je dodatno zaračunana ob prevzemu, tudi v primeru brezplačne poštnine), 

• z nakazilom na račun upravitelja spletne trgovine – Arhitekturne storitve, Maša Dekleva s.p., po ponudbi / 

predračunu 
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Dostava je možna le na naslove v Sloveniji. Znesek priporočene dostave preko Pošte Slovenije znaša 3 EUR. Provizija Pošte 
Slovenije pri plačilu po povzetju še ni vkalkulirana v znesek dostave in je dodatno zaračunana ob prevzemu, tudi v primeru 
brezplačne poštnine. 
Arhitekturne storitve, Maša Dekleva s.p. kupcu ob zaključku naročila izda račun, ki ga je ta dolžan preveriti. O morebitnih 
napakah na računu je potrebno obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. 
Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena pri ponudniku, kupcu pa jo ponudnik pošlje po 
elektronski pošti.  
V kolikor je bila pošiljka poslana po pošti, škodo za poškodovane pošiljke krijemo, če na vaši pošti uredite zapisnik o 
poškodovanih pošiljkah in poškodovano pošiljko slikate ter slike pošljete na naslov masa.dekleva@gmail.com. 
 

4. Načini plačila 

Ponudnik uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine: 

• z gotovino pri plačilu po povzetju 

• z vnaprejšnjim nakazilom kupnine na transakcijski račun ponudnika  

 

5. Cene 

Spletna cena velja za vse uporabnike spletne trgovine ponudnika. Na spletno ceno so možni pribitki, glede na izbrani način 

plačila (glej točko 3.). 

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na 

dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).  Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave 

(glej točki 3. in 11.).  

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne 

spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je 

podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to 

je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo ponudnik: 

• uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost 

svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez 

dodatnih stroškov; oziroma 

• uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in 

zadovoljstvo. 

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo v spletni trgovini. 
 
6. Postopek nakupa 

Naročilo izdelkov v spletni trgovini ponudnika poteka preko spletne strani unikatnatrznica.si.  

ODDAJA NAROČILA: 

Pri izdelku, ki ga želite kupiti, določite obvezne parametre in ga preprosto dodate v košarico s klikom na gumb “dodaj v 

košarico”. Ko želite zaključiti nakup kliknete v zgornjem desnem kotu na gumb “košarica”. Preverite izdelke in količine in 

kliknite “nadaljuj na blagajno”. Vnesite potrebne podatke in kliknite na gumb “kupite sedaj”. Ob kliku “kupite sedaj” 

popravek naročila ne bo več mogoč preko sistema, lahko pa naročilo popravite tako, da mi pišete na 

masa.dekleva@gmail.com.  

V kolikor želi kupec dodatne informacije ali morebiten ogled izdelka pred nakupom, lahko naročila oz nakup opravi tudi 

preko elektronske pošte. Uporabnik (kupec) in ponudnik se preko elektronske komunikacije dogovorita glede končne cene 

izdelka (uporabnik lahko ponudi popust na ceno, ki je objavljena spletni strani), načina prevzema oz. dostave (kdaj in kje bo 

potekal prevzem) ter morebitnih dodatnih stroškov dostave. Ko se kupec in ponudnik dogovorita, kupec ponudniku pošlje 

ponudbo v elektronski obliki. Kupec na to ponudbo odgovori s povratnim sporočilom »Potrjujem naročilo« - s tem se 

smatra, da je izdelek naročen.  

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od ponudnika po elektronski pošti prejme obvestilo, da je »naročilo sprejeto«. 

Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in ponudnikom je na tej stopnji 

nepreklicno sklenjena (glej točko 7). 

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca (če je bilo dogovorjeno, 

da se izdelek dostavi preko Pošte Slovenije).  

 

V določenih primerih se ponudnik in uporabnik (kupec) preko elektronske pošte ali po telefonu lahko dogovorita, da bo 

nakup potekal na podlagi ogleda izdelka. Takrat se ponudnik in kupec sestaneta na dogovorjenem kraju ob dogovorjenem 

času. Kupec se na podlagi ogleda odloči, ali mu izdelek ustreza ter se na mestu (in situ) odloči za nakup. Ponudnik izda 

račun, kupec plača dogovorjeno ceno in ob osebnem prevzemu podpiše dokument, s katerim potrjuje, da je prejel izdelek v 

brezhibnem stanju, plačal in prejel račun, ter bil seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja ponudnika. Tudi na ta način je 

kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in ponudnikom nepreklicno sklenjena 

(glej točko 7). 
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7. Kupoprodajna pogodba 

Ponudnik uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o 

pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki 

ponudbe je v elektronski obliki shranjena pri ponudniku.  Kupcu je poslana preko elektronske pošte pred potrditvijo naročila 

in jo lahko dobi na zahtevo – pošlje elektronsko sporočilo ponudniku, le-ta pa mu jo ponovno pošlje. Kupoprodajna 

pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. 

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo 

(glej točko 6.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za 

uporabnika (kupca). 

 

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov 

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov ponudniku na kontaktni elektronski 

naslov masa.dekleva@gmail.com sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga 

za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov ponudniku v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o 

odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov 

ponudniku. 

Kupljene izdelke je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 30-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od 

kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti ponudniku nepoškodovane, v originalni embalaži in v 

nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to 

kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke fizično poškodovan, če v 

njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije 

(glej točko 15.). Možnost vračila ne velja, če je uporabnik (kupec) odprl varnostni pečat. 

Za vrnjene izdelke ponudnik uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o 

odstopu vrne vplačani znesek. Vračilo vplačanega zneska izvrši ponudnik na osebni oz. transakcijski račun uporabnika 

(kupca).  

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne 

predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago 

Kupec nima pravice do odstopa od nakupa za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim 

osebnim potrebam. 

Če ste prejeli neustrezno ali poškodovano blago lahko le tega vrnete v zakonskem roku 14 dni po prejemu blaga, blago pa 

mora biti pri tem nerabljeno, zapakirano v originalni embalaži in/ali nepoškodovano. 

 

9. Garancija 

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju 

navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem 

listu ali na računu. 

Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri ponudniku ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem 

pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom. Proizvajalec oz. njegov 

pooblaščeni servis je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek 

zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju. 

 

10. Stvarna napaka 

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. 

Napaka je stvarna: 

1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 

2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma 

bi mu morala biti znana; 

3. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi 

obvestila. 

 

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli 

prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali 

navedbami na blagu samem. 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od 

dneva, ko je bila napaka odkrita. 

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. 

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v 

prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. 
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Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. 

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: 

- odpravi napako na blagu ali 

- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 

- blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 

- vrne plačani znesek. 

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov 

materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega 

odstavka tega člena. 

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. 

 

10. Dostava 

Ponudnik bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Ponudnik za dostavo pošiljk uporablja 

Pošto Slovenije. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje. 

V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju ali osebno dostavo plača kupec tudi poštne stroške. 

 

11. Varnost 

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter 

plačil. 

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter 

za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika. 

 

12. Politika zasebnosti 

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti. 

 

13. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov 

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so 

namenjene skupnosti uporabnikov. 

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Ponudnik 

mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, 

obscena ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Ponudnik ne 

odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh 

informacij. 

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku 

dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino mnenja, 

komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno 

z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je 

lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, 

neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika. 

 

14. Odgovornost 

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni 

trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno 

popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo ponudnik uporabnika (kupca) obvestil o 

spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.). 

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse 

fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. 

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih 

poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V 

navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja 

pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali 

odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Ponudnik bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v 

najkrajšem možnem času. 

 

15. Pritožbe, spori in uporaba prava 

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Ponudnik ima vzpostavljen učinkovit sistem 

obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po 
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elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 041/840-729. Pritožbo lahko 

uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov masa.dekleva@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval 

ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti 

sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in uporabnikom 

(kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ponudnik in uporabnik (kupec) kot udeleženca v 

elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil (in tudi sporočil poslanih preko Facebook 

messengerja) na sodišču. 

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko 

materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na 

uporabo kateregakoli drugega prava. 

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo 

določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona 

o varstvu potrošnikov. 

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot 

pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju 

potrošniških sporov.  

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo potrošnikom na povezavi: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL  

 

16. Spremembe splošnih pogojev poslovanja 

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, 

ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali 

dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo 

veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali 

dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve 

stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času. 

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od 

objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svoje naročilo, sicer se po izteku tega 

roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja 

sprejema.  

 

Splošne pogoje poslovanja je sprejelo podjetje Arhitekturne storitve, Maša Dekleva s.p., dne 1.1.2020 

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini! 

 

Politika zasebnosti 

1. Splošno 

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne 

podatke bo ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih 

podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami 

in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu ponudnik posveča izredno skrb in pozornost, saj 

se zaveda občutljive narave tega področja. 

 

2. Uporaba osebnih podatkov 

Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke: 

• ime in priimek; 

• naslove za dostavo; 

• podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); 

• davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); 

• naslov elektronske pošte (uporabniško ime); 

• kontaktno telefonsko številko; 

• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno zaupa ponudniku preko elektronske pošte. 

• arhiv komunikacije s ponudnikom (podjetje Arhitekturne storitve, Maša Dekleva s.p..) 
 

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja. 

 

 



6 
 

3. Piškotki in IP naslovi 

Ponudnik v svoji spletni trgovini ne uporablja lastnih piškotkov, podatki o piškotih spletnega mesta unikatnatrznica.si se 

nahajajo na: www.unikatnatrznica.si/splosni-pogoji . 

Prek najetih omrežij za zakup oglasnega prostora, kot sta družabni omrežji Facebook in Instagram, izvajamo ciljano 

oglaševanje novosti in izdelkov Malu na podlagi dejavnosti uporabnikov in na podlagi demografskih, interesnih in 

kontekstualnih podatkov, pridobljenih s pomočjo družbenega omrežja samega. Vaši podatki so v tem primeru uporabljeni z 

namenom, da vam družabno omrežje lahko prikaže oglase, ki vas glede na zaznano aktivnost najbolj zanimajo. 

 

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov 

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov 

njegove spletne trgovine. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih 

oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke 

uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je 

tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih 

interesov ponudnika. 

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval preko elektronske pošte, vključno z vsebino naročil, bodo 

varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi 

kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje 

promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na 

katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Ponudnik lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za 

namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. 

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, DHL, UPS ipd.) bo ponudnik zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini 

kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). 

 

5. Izvajanje politike zasebnosti 

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so 

seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti 

osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno 

neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom. 

 

6. Dodatna pojasnila 

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: 

masa.dekleva@gmail.com 

 

 

 

 

 


