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1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.1. Pogoji uporabe spletnega mesta Mobi laba d.o.o., (v nadaljevanju 
Pogoji uporabe) določajo pravice in obveznosti podjetja Mobi lab 
d.o.o., (v nadaljevanju Mobi lab) kot lastnika spletnega mesta 
pay365 v njegovi lasti ter njegovih uporabnikov, način in pogoje 
uporabe vsebin ter funkcionalnosti, kjer se uporabniki nahajajo in jih 
uporabljajo. 

1.2. Pogoji uporabe veljajo za spletno mesto pay365, razen za 
posamezne storitve, ki imajo svoja pravila uporabe, pogoje uporabe 
ali določila. V teh primerih veljajo slednja. 

1.3. Z vstopom na spletno mesto pay365 uporabnik potrjuje,da je s temi 
Pogoji uporabe seznanjen, da z njimi soglaša in da ga njihove 
določbe zavezujejo. 

1.4. Mobi lab si bo prizadeval, da bo spletno mesto pay365 delovalo 
nemoteno, vendar za izpad ali nedelovanje, ki je posledica višje sile 
ali dejanj tretjega, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odstraniti, ne 
odgovarja. V primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta 
pay365 bo ta začel delovati v najkrašem možnem času.  

1.5. Mobi lab ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti 
za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta pay365, hkrati pa 
si pridržuje pravico, da spreminja, briše, dopolnjuje in posodablja 
funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine na spletnem mestu 
pay365. Ta določba ne izključuje odgovornosti Mobi laba za škodo, 
ki jo Mobi lab povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja 
pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz 
malomarnosti. 

1.6. Dostopnost posameznih vsebin na spletnem mestu pay365 je 
odvisna od načina dostopa. 

1.7. Spletno mesto pay365 je javno dostopno, z izjemo tistega dela 
spletnega mesta, kjer je pogoj za dostop do dela vsebine opravljena 
registracija in prijava uporabnika. 

1.8. Mobi lab uporabnike opozarja, da se lahko prenos podatkov ob 
pregledovanju spletnega mesta pay365 zaračunava po ceniku 
njihovih ponudnikov mobilnih storitev. 
 
 

2. MOJ PAY365 
 

2.1. Splošno 
Moj pay365 služi pregledovanju in upravljanju s storitvami pay365. 
Nanj se lahko registrira vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s 
temi Pogoji uporabe. Pogoji uporabe veljajo za uporabo mojega 
pay365 na www.pay365.si. Uporaba storitev pay365 ni pogoj za 
uporabo mojega pay365. Prijava v moj pay365 je mogoča po 
opravljeni registraciji, pogoj za registracijo pa je strinjanje s temi 
Pogoji uporabe. 
 

2.2. Opredelitev pojmov 
Registrirani uporabnik mojega pay365: vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki opravi registracijo na moj pay365 na www.pay365.si in v 
skladu s temi Pogoji uporabe moj pay365 uporablja. 
Plačnik storitve pay365: uporabnik kateregakoli mobilnega 
operaterja in imetnik kateregakoli bančnega računa, ki omogoča 
Direktne obremenitve SEPA pri eni od bank na območju SEPA ter 
podpisnik Pristopnice, s katero pooblasti Mobi lab, da izvaja Direktne 
obremenitve SEPA za plačilo izvedenih storitev in dobavljenega 
blaga uporabniku. 
 
 

2.3. Registracija na moj pay365 
V postopku registracije na moj pay365 uporabnik določi uporabniško 
ime (e-naslov) in geslo. Za verifikacijo e-naslova in zaključek 
registracije na e-naslov, ki ga je uporabnik določil za svoje 
uporabniško ime, Mobi lab pošlje e-pošto s povezavo, s potrditvijo 
katere uporabnik na mojem pay365 z aktivacijo profila zaključi 
postopek registracije in tako ustvari svoj uporabniški profil moj 
pay365 (v nadaljevanju profil). Registrirani uporabnik portala (v 
nadaljevanju registrirani uporabnik) je dolžan skrbeti, da bodo v času 
trajanja uporabe mojega pay365 podatki pravilni in ažurni. Po 
uspešno opravljeni registraciji v moj pay365 lahko registrirani 
uporabniki svoj profil povežejo s storitvami pay365 tako, da v profil  

 

povežejo svojo telefonsko številko s kodo, ki jo prejmemjo preko 
SMS sporočila. 
 

2.4. Prijava v moj pay365 
Registrirani uporabnik se v moj pay365 prijavi z vpisom 
uporabniškega imena (e-naslov) in gesla. Po prijavi in uspešni 
povezavi mobilne številke s profilom pridobi vpogled v podatke in 
možnost upravljanja s storitvami, ki jih uporablja. Registrirani 
uporabnik oziroma plačnik storitve pay365 ima vpogled v svoje 
podatke in podatke uporabnikov, katerim plačuje storitve. 
 
 

3. OMEJITEV UPORABE 
 
Uporabnik lahko uporablja spletno mesto pay365 le za osebne in 
nekomercialne namene. Prepovedano je kopiranje, spreminjanje, 
prikazovanje, distribucija, licenciranje katerihkoli podatkov, 
programske opreme, izdelkov ali storitev in logotipov, ki so del 
spletnega mesta pay365. 
 
Dovoljeno je pregledovanje vsebin in reproduciranje za osebne 
nekomercialne potrebe. Vsebine so last upravitelja spletnega mesta 
Mobi laba. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh 
strani se morajo ohraniti vse označbe avtorski pravic in pravic 
industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. 
 
Povezave do spletne strani pay365 ni dovoljeno narediti na spletnih 
straneh z nezakonito in nemoralno vsebino. Na zahtevo Mobi laba je 
lastnik/upravljalec spletne strani, na kateri je povezava, to dolžan 
nemudoma odstraniti. 
 
 

4. VARNOST IN VAROVANJE ZASEBNOSTI 
 
Vgrajeni varnostni mehanizmi spletnega mesta zmanjšujejo možnost 
zlorabe. Mobi lab se bo trudil preprečiti vsakršne zlorabe, ne 
odgovarja pa za škodo, ki bi uporabniku nastala iz naslova zlorab, 
razen če bi jo Mobi lab povzročil namenoma ali iz hude 
malomarnosti. 
 
Ko uporabnik brska po spletnem mestu in ni prijavljen na nobeno 
spletno storitev, brska anonimno, kar je v skladu z varovanjem 
zasebnosti in osebnih podatkov. Med brskanjem uporabnik nima 
dostopa do svojih osebnih podatkov, vendar pa Mobi lab sledi, kako 
spletno mesto uporabljajo tako anonimni kot registrirani uporabniki. 
Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v 
osebne podatke uporabnikov, ki jih uporabniki podajo ob uporabi 
tega spletnega mesta. Mobi lab jih uporablja le z namenom 
izboljšanja uporabe spletnega mesta. 
 
Pri brskanju po spletnem mestu se samodejno prepozna 
identifikacijski niz brskalnika, iz katerega je možno razbrati: 
operacijski sistem naprave in njegovo verzijo ter znamko in tip 
mobilne naprave v času obiska spletnega mesta.  
 
Za dostop do določenih storitev spletnega mesta je za ustvarjanje 
uporabniškega računa potreben vpis vseh zahtevanih podatkov (e-
naslov in geslo). Uporabnik je dolžan skrbeti, da bodo v času trajanja 
uporabe storitve podatki pravilni in ažurni. 
 
Mobi lab zagotavlja varovanje osebnih podatkov vseh registriranih 
uporabnikov spletnega mesta. 
 
Mobi lab se zavezuje, da bo zaščitil zasebnost uporabnikov v skladu 
z zakonodajo. 
 
Če plačnik storitve pay365 želi dostop do podatkov o storitvi Pay365, 
se mora prijaviti v moj pay365. S prijavo pridobi možnost dostopa do 
osebnih podatkov. 
 
Profil na portalu moj pay365 lahko ustvari kdorkoli, vendar do 
podatkov o storitvi pay365 lahko dostopajo samo plačniki storitve  
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pay365, ki svojo nosilno mobilno številko povežejo s profilom moj 
pay365 na portalu preko potrditvene kode.  
 
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov velja do izrecnega preklica 
Pristopnice oziroma 36 mesecev od zadnje direktne obremenitve 
bančnega računa. 
 
 

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI 

Registrirani uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z 
uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni 
nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega 
dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Mobi lab. 
 
Mobi lab ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi 
nepooblaščenega dostopa z e-naslovom in geslom, s katerim je 
registriran na portal. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti Mobi 
laba za škodo, ki jo Mobi lab povzroči uporabniku, ki se v skladu z 
zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, 
namenoma ali iz malomarnosti. 

Uporabnik se zaveže, da bo spletno mesto uporabljal v skladu s temi 
Pogoji uporabe, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in 
obvestila, objavljena na spletni strani. 

 

6. NEZAKONITA ALI PREPOVEDANA UPORABA 

Uporabnik ne sme poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do 
katerekoli storitve spletnega mesta, računalniškega sistema, z njim 
povezanega omrežja ali podatkov o kateremkoli drugem uporabniku. 
 

7. ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV V SISTEMU PRIJAVE 

Za prijavo v moj pay365 mora uporabnik vpisati uporabniško ime (e-
naslov) in geslo. Podatki so shranjeni v uporabniškem računu 
posameznega uporabnika. 

V profilu moj pay365 lahko registriran uporabnik spremlja in ureja 
svoje podatke. Ta uporabniški račun vsebuje podatke, katerih vnos 
je obvezen, kot tudi podatke, ki jih uporabnik vnese, če to želi. 

Mobi lab v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, zagotavlja, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal 
za delovanje in vzdrževanje njihovega profila in omogočanje storitev 
spletnega mesta. 

Osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje z izpolnitvijo Pristopnice 
k storitvi pay365 lahko Mobi lab uporabi za naslednje namene 
obdelave in uporabe: obveščanje o storitvi pay365, statistično 
obdelavo, segmentacijo uporabnikov, izvajanje nagradnih iger, 
obdelavo preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb in 
reklamnega gradiva, vabilo na dogodke, elektronsko anketiranje. 

Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo še 36 mesecev po 
zadnji uporabnikovi uporabi spletnega mesta, pri kateri je bila 
zahtevana prijava z uporabniškim imenom. V svoj račun uporabnik 
lahko vedno dodaja podatke, jih posodablja ali spreminja. 

 

8. UPORABA PIŠKOTKOV 
 
Piškotek je niz znakov, ki ga brskalnik uporabnika lahko trajno shrani 
na njegovem računalniku ali mobilni napravi. Vanj se shranjujejo vsi 
podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletna mesta 
uporaljajo piškotke vsakič, ko jih uporabnik obišče, tako da shranijo 
njegov edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke, ki 
niso osebne narave, v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na 
njegovem računalniku ali v mobilni napravi. 

 
Piškotek omogoča pomikanje po spletnih mestih, ne da bi se bilo 
treba uporabniku ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z 
uporabo nastavitev v brskalniku uporabnik lahko dovoli ali prepreči 
prejemanje piškotkov. Če uporabnik ne želi prejemati piškotkov, ne 
bo mogel uporabljati vseh storitev, ki jih spletno mesto nudi. 
 

9. KONČNE DOLOČBE 

Vprašanja v zvezi s Pogoji uporabe uporabnik lahko pošlje na 
info@pay365.si. 

Mobi lab lahko Pogoje uporabe spremeni, spremembe pa začnejo 
veljati naslednji dan po objavi na spletnem mestu. 

Ti Pogoji uporabe začnejo veljati 22. 12. 2017. 
Ti Pogoji uporabe se objavijo in so dostopni na spletnem mestu 
www.pay365.si. 

 

           Mobi lab, d.o.o.
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