MPIK Webinar:

Pravni ABC za spletne trgovine
sreda, 21. april 2021, 10:00 – 11:45
lokacija: online dogodek na platformi Zoom
Zaradi protikoronavirusnih ukrepov so bile številne trgovine primorane zapreti svoja vrata. Število
nakupov v tem času pa se ni prav nič zmanjšalo. Spletne trgovine so potrošnikom omogočile, da svoje
nakupe opravijo kar iz svojega naslonjača. Podjetja, ki spletnih trgovin niso imela, so morala hitro
prilagoditi svoj način poslovanja. Upravljanje spletne trgovine pa s seboj prinese tudi številne
zakonske obveznosti.
Lemur Legal je pravno svetovalno podjetje, ki deluje v jedru slovenskega startup ekosistema. Podjetje
je specializirano za nudenje pravnih storitev za startup podjetja, lastnike spletnih trgovin in zaščito
intelektualne lastnine.

Z udeležbo na online dogodku boste spoznali:
●
●
●
●
●
●

katero pravno dokumentacijo morate imeti na svoji spletni strani,
kaj morajo vključevati splošni pogoji poslovanja, politika zasebnosti in politika piškotkov,
kakšne pravice ima potrošnik (npr. »cooling off period«),
katere osebne podatke potrošnikov lahko zbirate in pogoji za nadaljnjo obdelavo,
predstavitev primerov, s katerimi smo se srečevali v praksi,
možne posledice neupoštevanja predpisov.

Dogodek je namenjen:
● vsem, ki že imajo spletno trgovino,
● tistim, ki šele razmišljajo o vzpostavitvi spletne trgovine oz. so ravno v procesu njene
izdelave.
Dogodek bo potekal online z uporabo video konferenčne platforme Zoom.

>> KLIKNITE TU ZA BREZPLAČNO PRIJAVO

Aktivnosti v okviru projekta "SIO RRA Koroška 2020-22" sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast.
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Izvajalki dogodka:
Teja Pirnat in Špela Mihelin, pravni svetovalki v Lemur Legal d.o.o.

Teja Pirnat
● LL.M. iz prava informacijskih tehnologij in intelektualne
lastnine (Trinity College Dublin)
● 3 leta pravnega svetovanja na področju IT/IP prava

Špela Mihelin
● magistrica prava (Pravna fakulteta Ljubljana)
● 3 leta pravnega svetovanja na področju IT/IP prava

Potek dogodka in navodila za spremljanje (21. 4. 2021):
Dogodek bo potekal online z uporabo video konferenčne platforme Zoom. Navodila v zvezi z
dostopom do webinarja ter ostale podrobnosti boste prijavljeni prejeli dan ali dva pred dogodkom.
10:00 – 10:05
10:05 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:45

Pozdrav ter predstavitev aktualnih podjetniških podpornih aktivnosti
Prvi del programa
Odmor (po potrebi)
Drugi del programa

Udeležba je BREZPLAČNA, OBVEZNA PA JE PRIJAVA (do 19. aprila 2021).
Organizator: Mrežni podjetniški inkubator Koroška

>> KLIKNITE TU ZA BREZPLAČNO PRIJAVO
Dodatne informacije: www.mpik-koroska.si | jure.knez@rra-koroska.si | tel. 059 085 190.
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