
PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI dm SPLETNE AKADEMIJE LIČENJA 

 

1. člen  

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prijave na dm spletno Akademijo ličenja. Organizator dm 

spletne Akademije ličenja je podjetje dm drogerie markt d. o. o. in poskrbi za izvedbo delavnic v vnaprej 

razpisanih terminih preko Zoom spletne aplikacije. 

 

2. člen  

dm spletna Akademija ličenja poteka po vnaprej razpisanih terminih delavnic. Termini delavnic so 

objavljeni na spletni strani www.dm-drogeriemarkt.si/dmakademijalicenja in se oglašujejo tudi v drugih 

medijih. 

3. člen  

Prijavo na dm spletno Akademijo ličenja lahko opravijo posamezniki (fizične osebe) na spletni strani 

www.dm-drogeriemarkt.si/dmakademijalicenja. Uporabnik vpiše svoje podatke (ime, priimek in 

elektronski naslov) in potrdi splošne pogoje na spletni strani www.dm-

drogeriemarkt.si/dmakademijalicenja in s tem rezervira mesto na delavnici. Po opravljeni spletni 

rezervaciji posameznik prejme elektronsko pošto s potrditvijo registracije in aktivacijsko kodo, ki jo 

aktivira ob plačilu dm spletne Akademije ličenja v katerikoli prodajalni dm v Republiki Sloveniji. Ob 

potrditvi plačila se aktivira tudi koda, ki posamezniku potrdi rezervacijo mesta na dm spletni Akademiji 

ličenja. dm spletne Akademije ličenja se lahko udeleži le oseba, ki je prijavljena na delavnico dm spletne 

Akademije ličenja. Spremstvo oz. priklop na spletno aplikacijo drugih oseb brez prijave ni možno.  

 

Uporabnik, ki vplača dm Akademijo ličenja v znesku 30 EUR prejme:  

- prosto mesto na dm spletni Akademiji ličenja v trajanju 2,5 ure,  

- darilno kartico v vrednosti 20 EUR za nakup ličil v dm prodajalnah, 

- kupon za 100-kratne točke na active beauty kartico ob nakupu enega ličila po izbiri, 

- darilno vrečko, ki jo prejmete po pošti, 

- kratek video z uporabnimi nasveti o izbiri ličil. 

 

Posameznik se z rezervacijo prostega mesta na dm spletni Akademiji ličenja strinja s splošnimi pogoji 

poslovanja dm spletne Akademije ličenja, ki so navedeni na spletni strani www.dm-drogeriemarkt.si.  

 

Vsi osebni podatki udeležencev so varovani v skladu z 9. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti 

organizatorja in soorganizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

 

4. člen  

V primeru, da posameznik v treh dneh v katerikoli prodajalni dm v Republiki Sloveniji ne aktivira 
aktivacijske kode, mu rezervacija zapade in ponovno se sprosti prosto mesto na delavnici. Če se še 
vedno želi udeležiti dm Akademije ličenja, se mora ponovno prijaviti in najti prosto mesto. Posameznik 
mora svojo kodo aktivirati v katerikoli dm prodajalni najkasneje do zadnjega ponedeljka pred dm spletno 
Akademijo ličenja, saj se ob koncu dneva prijavnice zaprejo.  
 
5. člen 

Po aktivaciji kode in rezervaciji prostega mesta na dm spletni Akademiji ličenja je iz opravičljivih razlogov 

odjava možna najkasneje teden dni pred izvedbo delavnice, stranke pa ohranijo možnost odstopa od 
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pogodbe skladno z določili ZVPot. Rezerviranega mesta na dm spletni Akademiji ličenja ni mogoče 

zamenjati za gotovino. 

6. člen 

Organizator si pridržuje pravico, da pri izvajanju dm spletne Akademije ličenja: 

• spremeni termin in uro delavnice, 

• zamenja vizažista, ki predava na delavnici, 

• v primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev odpove delavnico, 

•fotografije in posnetke, posnete na dm spletni Akademiji ličenja uporabi v promocijske namene, pri 

čemer za objavo fotografij, na katerih je možno določiti posameznike, pridobi predhodno soglasje teh 

posameznikov, vse v skladu z določili predpisov s področja varstva osebnih podatkov.  

7. člen 

Organizator dm spletne Akademije ličenja si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru 

nezadostnega števila prijavljenih oseb. V tem primeru bodo vsi prijavljeni o tem obveščeni preko 

elektronske pošte najkasneje dva dni pred izvedbo delavnice. S svojo že prijavljeno kodo se bodo lahko 

vpisali na drug termin dm spletne Akademije ličenja, ali pa jim bo podjetje dm drogerie markt d.o.o. 

povrnilo kupnino delavnice, ki znaša 10 EUR (20 EUR ostane na darilni kartici, ki jo lahko kadarkoli 

koristijo za nakupe ličil v dm prodajalnah), če bodo to zahtevali najkasneje v roku 30 dni od dne, ko jim 

je bilo poslano obvestilo o odpovedi delavnice.  

 8. člen 

Organizator dm spletne Akademije ličenja si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev 

ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni 

strani www.dmdrogeriemarkt.si.  

9. člen 

S prijavo na dm spletno Akademijo ličenja udeleženec dovoli organizatorju, upravljavcu Mimateam s.p. 

in izvajalki dm Akademije ličenja zbiranje, vodenje obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih 

podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) 

in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki, ki se zbirajo, so: elektronski 

naslov, ime in priimek.  

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo zgolj v namen izvajanja dm spletne Akademije ličenja in 

izvajanja promocijskih aktivnosti oz. oglaševanja za dm drogerie markt d. o. o. Podlaga za zbiranje in 

obdelavo je naročilo storitve (za podatke, katerih obdelava je potrebna za izvedbo storitve – izvajanje 

delavnice ličenja) in osebna privolitev posameznika (obdelava za namene oglaševanja in promocijskih 

aktivnosti za dm drogerie markt d. o. o.). Osebne podatke lahko organizator, upravljavec Mimateam s.p. 

in izvajalka dm spletne Akademije ličenja uporabljajo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. 

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 in uvedbo GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, 

kopiranja, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov, blokiranja in izbrisa 

osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na 

podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, tudi pravico, da kadarkoli ugovarja 

obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. Ugovor se naslovi na naslov: dm drogerie markt d o. o., 

Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, pri čemer navedeno podjetje o ugovoru poda odločitev v zakonsko 

določenih rokih. Udeleženec ima tudi pravico do pritožbe iz naslova zbiranja in obdelave njegovih 

osebnih podatkov pred pristojnim organom.  

Po končani delavnici dm spletni Akademiji ličenja se bodo osebni podatki iz baze, ki se nanaša na 

izvedbo navedene delavnice, trajno izbrisali v roku 5 delavnih dni. Udeleženec potrjuje, da se bodo 

njegovi osebni podatki, podani za namene oglaševanja in promocijskih aktivnosti za dm drogerie markt 

http://www.dmdrogeriemarkt.si/


d. o. o., shranjevali pri družbi dm drogerie markt d.o.o. toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, 

za katerega se zbirajo in obdelujejo (za izvajanje marketinških aktivnosti in dokler se le-te izvajajo). 

Udeleženec dm spletne Akademije ličenja oz. njegov skrbnik ali zastopnik lahko kadar koli pisno zahteva, 

da se njegovi osebni podatki, pridobljeni ob izvajanju delavnice, začasno ali trajno prenehajo uporabljati 

za namen neposrednega trženja, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi 

privolitve izvajala do preklica. Zahteva se pošlje pisno na naslov dm drogerie markt d. o. o., Litostrojska 

cesta 48, 1000 Ljubljana. Upravljavec po prejemu zahteve podatke izbriše čim prej in brez nepotrebnega 

odlašanja, najkasneje pa v roku 15 dni od prejema zahteve.  

Osebe, mlajše od 16 let, se lahko prijavijo na dm spletno Akademijo ličenja s prilogo, tj. pisnim 

soglasjem staršev oz. zakonitega zastopnika. 

Udeleženec dm spletne Akademije ličenja organizatorju delavnice dovoljuje objavo fotografij, posnetih 

na spletni delavnici, na spletni strani www.dm-drogeriemarkt.si, na Facebook strani 

www.facebook.com/dmslovenija in na svetovnem spletu za namen oglaševanja dm Akademije ličenja. 

Glede same uporabe in obdelave fotografij veljajo zgoraj navedena določila glede varstva osebnih 

podatkov, vključno z določili o pravicah, ki so zagotovljene posamezniku na navedenem področju.   

10. člen  

Udeleženec se na dm spletni Akademiji ličenja identificira z osebnim dokumentom. Če udeleženca ni na 

seznamu za posamezni termin na dm spletni Akademiji ličenja, do delavnice ni upravičen. 

 

 

11. člen 

Dodatne informacije o dm spletni Akademiji ličenja lahko udeleženci dobijo na www.dm-

drogeriemarkt.si ali s poslano e-pošto na marketing@dm-drogeriemarkt.si. 

 

V Ljubljani, dne 1. 09. 2020    dm drogeriemarkt, d. o. o.  

  

 

 

 

 

OBVESTILO  

O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

 

 
Podjetje dm drogerie markt d.o.o. iz strani izvajalske agencije Mimateam, računalniške in informacijske 

storitve, Matej Žagar s.p. prejme v obdelavo naslednje osebne podatke udeležencev delavnice »dm 

spletne Akademija ličenja«: 

 

- ime in priimek udeleženca,  

- telefonska številka, 

- e-naslov udeleženca. 

 

Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo navedenih podatkov je osebna privolitev posameznika (točka a) 

prvega odstavka 6. člena GDPR), ki je bila dana ob prijavi na delavnico »dm Akademija ličenja«. 

 

Navedeni osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za naslednji namen:  

- komunikacija glede prijave na delavnico »dm spletna Akademija ličenja«; 
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- obveščanje o delavnici »dm spletna Akademija ličenja«. 

 

Podjetji dm drogerie markt d.o.o. (organizator) in Carpus d.o.o. (izvajalec) prejmeta v obdelavo tudi 

fotografije in posnetke udeležencev, posnete na delavnici »dm spletna Akademija ličenja«. Pravna 

podlaga za zbiranje in obdelavo navedenih podatkov je osebna privolitev posameznika (točka a) prvega 

odstavka 6. člena GDPR), ki je bila dana ob prijavi na delavnico »dm spletna Akademija ličenja«. 

 

Fotografije in posnetki posameznikov se zbirajo in obdelujejo za naslednji namen:  

- oglaševanje delavnice »dm spletna Akademija ličenja« v dm medijih (katalog, active beauty 

revija, Odmev, dm spletna stran, dm Facebook stran, dm Instagram), 

- oglaševanje delavnice »dm spletna Akademija ličenja« v sredstvih javnega obveščanja, 

- oglaševanje delavnice »dm spletna Akademija ličenja« v medijih podjetja Carpus d.o.o. (spletna 

stran, Facebook stran Carpus in Jasna Oklešen in Instagram Carpus in Jasna Oklešen), 

- oglaševanje se nanaša na trajajoči projekt in na vse projekte »dm spletna Akademija ličenja« v 

prihodnosti. 

 

Uporabniki osebnih podatkov, zbranih v okviru zgoraj navedenega namena: 

- dm drogerie markt d. o. o., zaposleni na naslednjih delovnih mestih: marketing 

- Carpus d. o. o., zaposleni na naslednjih delovnih mestih: marketing 

 

 

Zgoraj navedeni osebni podatki se izbrišejo takoj po preklicu soglasja za namene oglaševanja zadevnega 

projekta v prihodnosti oziroma do odločitve o dokončni ukinitvi izvedbe projekta. Če obstaja obveznost 

družbe in/ali zakonska obveznost (npr. finančno-računovodstva, davčna, ipd.) v zvezi s hrambo 

podatkov, se ti izbrišejo po 5 letih, razen v primeru, če predpisi izrecno določajo drugače. 

S pridobljenimi osebnimi podatki (fotografijami) se bo seznanilo tudi podjetje Carpus d. o. o., Hrastovec 

18A, 1236 Trzin, ki bo kot vizažist in predavatelj sodeloval na področju marketinških aktivnosti na 

projektu »dm spletna Akademija ličenja«. S podatki bodo razpolagali zaposleni na naslednjih delovnih 

mestih: marketing. Navedeno podjetje bo podatke obdelovalo v skladu z zgoraj navedenim namenom, 

vse v okviru omejitev delavnice »dm spletna Akademija ličenja«. 

 

Pridobljeni osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do 

popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do 

prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem 

osebnih podatkov. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli preklicati, ne da bi to vplivalo na 

zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima tudi 

pravico do obveščenosti v zvezi s popravkom ali izbrisom ali omejitvijo obdelave, prav tako pa ima tudi 

pravico do obveščenosti ob morebitni kršitvi.  

 

Ostale informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo na https://www.dm-

drogeriemarkt.si/si_homepage/o_podjetju/1187856/varstvo-podatkov.html. Pisno oz. elektronsko zahtevo 

za uveljavitev omenjenih pravic nam prosim posredujte na sedež podjetja oz. na elektronski naslov 

info@dm-drogeriemarkt.si. Za vse ostale informacije, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov, se 

lahko obrnete na nas preko telefona na 01 5132 800 ali pošljete elektronsko sporočilo na info@dm-

drogeriemarkt.si.  
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Upravljavec: 

 

DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d. o. o. 

Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 5606454000 

Davčna številka: SI 14523833 

e-naslov: info@dm-drogeriemarkt.si 

tel: 01 5132 800 
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