eGlasbenaŠola - splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE
SISTEMA eGlasbenaŠola
I. VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV
(1) Ti splošni pogoji dopolnjujejo pogodbeno razmerje med družbo eGlasbenaŠola d.o.o., matična
številka: 3474763000, (v nadaljevanju: eGlasbenaŠola), in šolo, ki je z eGlasbenoŠolo sklenila Pogodbo
o zagotavljanju storitve sistema eGlasbenaŠola (v nadaljevanju: šola), in se štejejo za sestavni del
navedene pogodbe.
(2) Poleg teh splošnih pogojev lahko za posamezno funkcionalnost sistema eGlasbenaŠola ali za
dodatne storitve, ki so v zvezi s sistemom eGlasbenaŠola, veljajo še posebni pogodbeni pogoji.
(3) V primeru neskladja med Pogodbo o zagotavljanju storitve sistema eGlasbenaŠola in temi splošnimi
pogoji se razmerje med eGlasbenoŠolo in šolo presoja v skladu z določili sklenjene pogodbe.
(4) Šola odgovarja za svoje pedagoške in druge delavce, ki uporabljajo sistem eGlasbenaŠola (v
nadaljevanju: uporabniki) kot za svoja lastna dejanja. Kjer so v teh splošnih pogojih določene
obveznosti uporabnikov, se le-te štejejo za obveznosti šole. Šola je dolžna uporabnike, ki so njeni
zaposleni delavci ali pogodbeni sodelavci, na primeren način seznaniti z obveznostmi, ki jih ima šola na
podlagi Pogodbe o zagotavljanju storitve sistema eGlasbenaŠola.

II. TEHNIČNI POGOJI ZA UPORABO STORITVE SISTEMA eGlasbenaŠola
(1) Sistem eGlasbenaŠola je spletna aplikacija, ki teče na strežnikih, ki jih zagotavlja eGlasbenaŠola.
(2) Za uporabo sistema eGlasbenaŠola mora šola zagotoviti, da vsak uporabnik razpolaga z
računalnikom ali drugo napravo (npr. pametni telefon, tablični računalnik ipd.), ki se lahko poveže v
svetovni splet. Zagotavljanje računalnikov ali drugih naprav ter zagotavljanje povezave v svetovni splet
je izključna odgovornost šole; eGlasbenaŠola nanjo nima nobenega vpliva in v zvezi s tem ne prevzema
nobenih obveznosti in odgovornosti.
(3) Priporočena najmanjša hitrost povezave v svetovni splet za šolo je 512kbit/s.

III. VAROVANJE PODATKOV ZA DOSTOP IN OPREME
(1) Šola je dolžna kot dober gospodar skrbeti za to, da uporabniki skrbno varujejo uporabniška imena,
gesla in morebitne druge podatke za dostop do sistema eGlasbenaŠola. Prepovedano je kakršnokoli
razkrivanje ali posredovanje teh podatkov tretjim osebam. V primeru nepooblaščenega razkritja teh
podatkov je šola dolžna o tem nemudoma obvestiti eGlasbenoŠolo. eGlasbenaŠola ima pravico, da v
primeru zlorabe ali nepooblaščenega razkritja podatkov določenim uporabnikom začasno onemogoči
ali omeji dostop do sistema eGlasbenaŠola.
(2) Uporabniki si Gesla za dostop do sistema eGlasbenaŠola določijo sami oziroma jim jih določi šola.
Gesla morajo vsebovati najmanj 6 znakov, od tega vsaj eno črko in vsaj eno številko. Gesla je potrebno
redno spreminjati, najmanj pa 1 krat na 3 mesece. Gesla ne smejo biti taka, da jih je lahko uganiti.
eGlasbenaŠola uporabnikom svetuje, da si geslo zapomnijo in si ga ne zapisujejo.

(3) Zaradi varnostnih razlogov eGlasbenaŠola šoli oziroma uporabniku ne more posredovati
pozabljenega gesla, pač pa lahko uporabniku zgolj omogoči, da si izbere novo geslo, ob čemer prejšnje
geslo za dostop preneha veljati.
(4) Zaradi varnosti delovanja sistema eGlasbenaŠola je šola dolžna uporabljati zakonito programsko
opremo ter skrbeti za njeno redno posodabljanje in nameščanje varnostnih popravkov. Prav tako je
dolžna poskrbeti, da nepooblaščene osebe ne bodo imele nenadzorovanega dostopa do strojne
opreme (računalnikov ali drugih naprav), ki se uporablja za dostop do sistema eGlasbenaŠola.
(5) Šola je dolžna ves čas trajanja pogodbenega razmerja z eGlasbenoŠolo na primeren način skrbeti za
to, da so podatki za dostop do sistema eGlasbenaŠola varovani pred nepooblaščenimi osebami (npr.
uporaba požarnega zidu, protivirusnih programov ipd.).

IV. KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI
(1) Šola dovoljuje eGlasbeniŠoli, da na e-poštne naslove uporabnikov, ki se uporabljajo kot uporabniška
imena za dostop do sistema eGlasbenaŠola, občasno pošilja elektronska sporočila informativne narave.
(2) Šola dovoljuje eGlasbeniŠoli, da v sistemu eGlasbenaŠola prikazuje oglaševalska, promocijska in
druga sporočila v kakršnikoli obliki (besedila, slike, filmi itd.).

V. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
(1) eGlasbenaŠola si bo po najboljših močeh prizadeval za pravilno delovanje sistema eGlasbenaŠola,
eGlasbenaŠola ne more prevzeti odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe
eGlasbeneŠole ali zaradi njegovega nedelovanja ali nepravilnega delovanja.
(2) Čeprav si eGlasbenaŠola po najboljših močeh prizadeva, da na njegovih strežnikih, na katerih teče
sistem eGlasbenaŠola, ne bi bilo zlonamerne kode, izrecno zavrača odgovornost za kakršnokoli škodo,
ki bi šoli nastala zaradi delovanja zlonamerne kode.
(3) eGlasbenaŠola izdeluje redne varnostne kopije podatkov, ki jih šola vnaša v sistem eGlasbenaŠola,
vendar ne prevzema nobenega jamstva za obstoj in dostopnost teh podatkov in ne odgovarja za
kakršnikoli škodo, ki bi bila posledica izgube ali spremembe vnešenih podatkov ali dejstva, da določenih
podatkov ni bilo mogoče vnesti v sistem eGlasbenaŠola ali jih spremeniti. Šola je dolžna mesečno
izdelovati fizične (tiskane) kopije podatkov, ki jih vnaša v sistem eGlasbenaŠola.
(4) eGlasbenaŠola ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi bila posledica višje sile, ne glede na to, ali
gre za zunanji dogodek ali za dogodek, ki izvira iz sfere eGlasbenaŠola (na primer, vendar ne izključno,
vojna, ukrepi oblastnih organov, stavka, prekinitev dobave električne energije, prekinitev povezav v
svetovni splet, hujša okvara na strojni ali programski opremi ipd.).
(5) Če bi sodišče ali drug organ odločil, da eGlasbenaŠola ne glede na določbe 1.,2. in 3. odstavka tega
člena odgovarja za škodo, ki jo utrpi šola, je odgovornost eGlasbeneŠole po višini omejena na znesek,
ki je enak znesku licenčnine, ki je bila zaračunana oškodovani šoli v mesecu, v katerem je škoda nastala.
(6) eGlasbenaŠola ne prevzema nobenega jamstva glede vprašanja, do kdaj bo mogoče uporabljati
sistem eGlasbenaŠola. Prav tako ne prevzema nobenega jamstva za podatke, ki jih v sistem

eGlasbenaŠola vnese oziroma v njem hrani šola. Šola je dolžna redno izdelovati fizične (tiskane) kopije
podatkov, ki se vnašajo v sistem eGlasbenaŠola.

VI. ZAČETEK VELJAVNOSTI IN SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV
(1) Ti splošni pogoji veljajo od 1.9.2010.
(2) eGlasbenaŠola si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni katerokoli določbo teh splošnih pogojev,
pod pogojem, da o spremembah vsaj 3 dni pred začetkom njihove veljavnosti obvesti šolo. Če šola ne
soglaša s spremembami oziroma dopolnitvami splošnih pogojev, lahko odstopi od pogodbe, ki jo ima
sklenjeno z eGlasbenoŠolo.
(3) Če eGlasbenaŠola ne prejme odstopne izjave šole v 8 dneh od dneva, ko je šolo obvestil o
spremembah in dopolnitvah teh splošnih pogojev v skladu z 2. odstavkom tega člena, se šteje in šola
to izrecno potrjuje, da šola sprejema in se strinja s spremembami oziroma dopolnitvami teh splošnih
pogojev, pogodbeno razmerje med strankam pa se po poteku 8 dni od začetka veljavnosti sprememb
in dopolnitev presoja v skladu s spremenjenimi oziroma dopolnjenimi splošnimi pogoji.

