
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA PRI ODDAJANJU KUHARSKIH RECEPTOV NA OKUSNO.JE 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1 Skladno s temi pravili uredništvo spletnega portala Okusno.je vabi svoje spletne uporabnike, da nam 
pošljejo svoj kuharski recept, za katerega menijo, da bi bil zanimiv in primeren za objavo na Okusno.je.  

1.2 Spletni uporabnik, ki prispeva recept, izjavlja, da je ta izviren. 
1.3 Vsak, ki prispeva recept, se strinja s pravili sodelovanja in jamči, da je recept, ki ga pošilja, njegovo 

izvirno avtorsko delo, ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem 

delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Organizator si pridržuje 
pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslanega recepta ne objavi. 

1.4 Če uporabnik priloži fotografijo, zanjo jamči, da je njegovo avtorsko delo, in se tako za recept kot 
fotografijo strinja, da na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice za recept in fotografijo. Z 

navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do recepta in 

fotografije. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in 
interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za 

kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografije in/ali navedenega dela kot določi 
organizator po lastni presoji. Vsi recepti in so lahko objavljeni tudi na socialnih omrežjih, na profilu Okusno.je 

in na drugih spletnih straneh v lasti podjetja PRO PLUS. 
1.5 Organizator si pridržuje pravico, da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če uporabnik brez 

vednosti organizatorja pošlje fotografijo, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom 

o avtorskih in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, organizator za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja.  
1.6 Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejetega recepta in/ali fotografije.  

1.7 Uporabnik, ki prispeva recept in fotografijo, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila. 
 

2. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV  

1.1 Sodelujoči uredništvu oz. PRO PLUS-u dovoljujejo, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih 
osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov 

(Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). PRO PLUS zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. PRO PLUS 

lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja 
in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za 

raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. PRO PLUS se 
zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.  

1.2 Vse pritožbe in reklamacije rešuje uredništvo portala Okusno.je, udeleženci jih lahko pošljejo na 

okusno@pop-tv.si. V primeru utemeljenih pritožb se uredništvo zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko 
določenem času in o tem obvestil udeleženca. 
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