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Splošni pogoji o uporabi VATify.eu

 1 Nosilec storitve
Nosilec storitve VATify.eu je KoMnA d.o.o., Prežganje 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju KoMnA).

 2 Dostopnost storitve
Sistem VATity.eu je praviloma dosegljiv 24 ur na dan, vse dni v letu, vendar si KoMnA, zaradi 
vzdrževalnih del, pridržuje pravico do izklopa in nedosegljivosti sistema.

 3 Varovanje zasebnosti
V podjetju KoMnA smo prepričani, da je najboljši način za varovanje osebnih podatkov opustitev 
njihovega zbiranja. Tega se tudi v največji možni meri držimo.

 3.1 Prijavni podatki

Z registracijo oz. s prijavo v informacijski sistem VATify.eu se uporabnik prijavlja izključno na storitve,
ki jih ponuja sistem VATify.eu oz. podjetje KoMnA, njegovi podatki pa se uporabljajo samo za 
izvedbo storitev VATify.eu.

Obvezen podatek je samo e-poštni naslov, podatki o imenu in priimku uporabnika, njegov naslov ali
naziv in naslov podjetja ter davčna številka, pa je potreben za izdelavo računa. V primeru, da se 
uporabljajo SMS ali FAX storitve, je potrebna tudi mobilna oziroma FAX številka prejemnika.

Podatki se hranijo v podatkovni bazi, ki se uporablja izključno za namene sistema VATify.eu. Podatki
se nikoli in v nobenem primeru ne posredujejo tretjim osebam.

E-poštni naslov se uporablja za obveščanje o spremembah, prav tako se lahko, na izrecno željo 
uporabnika, za obveščanje uporabljajo tudi telefonski številki za prejemanje SMS ali FAX sporočil.

Podatki o imenu in priimku oziroma nazivu podjetja ter naslov se uporabljajo za izdajo računa. 
Naziv podjetja in logotip se lahko uporabi na seznamu uporabnikov storitve VATify.eu. Uporabnik 
lahko kadarkoli zahteva odstranitev iz seznama.

Uporabnik lahko kadarkoli preveri podatke, ki jih sistem VATify.eu hrani o njem.

Ko uporabnik preneha z uporabo sistema VATify.eu, se e-poštni naslov ohrani, ostali podatki pa se 
izbrišejo. E-poštni naslov se hrani še eno leto od izbrisa.

 3.2 Pridobljeni podatki o spremljanih podjetjih

Podatki o podjetjih, pridobljeni preko sistema VATify.eu, so dostopni v javno objavljenih registrih in 
bazah podjetij različnih držav in so torej javni.

V primeru, da uporabnik izbriše svoj račun, se podatki o podjetjih ohranijo, izbriše pa se povezava 
med seznamom podjetij, katerim je sledil uporabnik, in dejanskimi podatki o podjetju.
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 4 Ponujene storitve

 4.1 Monitoring podjetij

VATify.eu uporabniku omogoča avtomatsko preverjanje statusa in podatkov o podjetjih, ki jih ob 
prijavi naloži v sistem. Sistem pridobi podatke o podjetjih iz različnih podatkovnih baz in jih 
primerja s podatki, shranjenimi v podatkovni bazi VATify.eu.

Odvisno od naročenega paketa storitev, uporabnik prejema različna obvestila. Če je zaznana 
sprememba pri podatkih podjetij, uporabnik prejme obvestilo s točnimi podatki, kje je do 
spremembe prišlo ter povezavo na izvorne podatke. Uporabnik mora preveriti točnost sporočene 
spremembe s povezavo do izvornih podatkov. Če se podatki v obvestilu in izvorni podatki 
razlikujejo, mora o tem obvestiti skrbnika sistema VATify.eu z odgovorom na obvestilo, poslanim na 
subscriptions@vatify.eu

Uporabnik tudi prejema periodična poročila s podatki o vseh podjetjih, ki jih spremlja. Obvestila o 
spremembah lahko uporabnik prejme tudi preko SMS ali FAX sporočil.

 4.2 Express preverjanja

VATify.eu avtomatsko preveri status in podatke o podjetjih, ki jih uporabnik želi preveriti. Sistem 
pridobi podatke o podjetjih iz različnih podatkovnih baz in jih pošlje uporabniku kot pripeto 
preglednico v e-poštnem sporočilu. Uporabnik mora preveriti točnost podatkov. V primeru napak, 
mora o tem obvestiti skrbnika sistema VATify.eu z odgovorom na sporočilo, poslanim na  
subscriptions@vatify.eu

 5 Plačilni pogoji
Storitve, ponujene v okviru sistema VATify.eu, se plačujejo mesečno, za tekoči mesec (naročnina) ali 
za določeno število dni (predplačila). Cena in trajanje storitve je odvisna od izbranega paketa. 
Račun za storitve je izdan v 8 delovnih dneh oz. do 8. v mesecu in poslan na uporabnikov elektronski
naslov, s katerim se je prijavil v storitev. Rok plačila je 15 dni.

 6 Kršitve
V primeru kršitev določil pogojev uporabe, se uporabnika o kršitvah obvesti. V primeru da se kršitve 
nadaljujejo, se uporabnika blokira. Če uporabnik v roku 30 dni ne kontaktira skrbnika VATify.eu, se 
njegov račun izbriše.

 7 Končanje poslovnega sodelovanja
Uporabnik lahko kadarkoli konča sodelovanje in uporabo sistema VATify.eu s preklicem naročnine. 
S preklicem naročnine se preneha preverjanje podatkov uporabnikovih podjetij, njegovi prijavni 
podatki pa se izbrišejo.
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 8 Omejitev odgovornosti za uporabo podatkov
Vsi podatki o podjetjih, ki jih obdeluje in daje v uporabo sistem VATify.eu, so pridobljeni iz javnih 
virov. KoMnA kot skrbnik sistema VATify.eu torej ne more in ne prevzema odgovornosti za točnost, 
ažurnost, celovitost ali kakovost ponujenih podatkov. KoMnA ne odgovarja za materialno ali drugo 
škodo, ki bi lahko nastala z uporabo ali neuporabo sistema VATify.eu ali pa napačnih in nepopolnih 
informacij v sistemu VATify.eu.

Vse ponudbe, objavljene na spletnih straneh vatify.eu so nezavezujoče, KoMnA pa si zadržuje 
pravico do spremembe ali ukinitve vsebine in informacij na straneh, kot tudi strani same.
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