
                                                                                                                                                                                                                         

 
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V  

RUBRIKI »JAN, POMAGAJ!« NA PORTALU DOMINVRT.SI! 
 
OPOZORILO: Ob oddaji vprašanja se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj 
navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v rubriki ''Jan, pomagaj!''. Hkrati se uporabnik zaveže, da je 
seznanjen s splošnimi pogoji uporabe spletnega portala Dominvrt.si. 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1 Skladno s temi pravili pripravlja uredništvo spletnega portala Dominvrt.si rubriko »Jan, pomagaj!«. 
 
1.2 Pogoji in način sodelovanja so objavljeni na portalu Dominvrt.si. 
 
1.3 Svoja vprašanja lahko oddate kadarkoli na Dominvrt.si, rubrika bo objavljena do preklica. Vprašanja 
in odgovori bodo objavljeni na Dominvrt.si. 
 
2. DEFINICIJE POJMOV 
2.1 Organizator in izvajalec rubrike sta POP TV, d. o. o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana in PRO PLUS 
d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ''izvajalec''). 
 
2.2 Pravila sodelovanja definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci sodelujejo v rubriki. 
 
2.3 Udeleženci v rubriki ''Jan, pomagaj!'' so lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki 
želijo sodelovati v rubriki in se strinjajo s pogoji uporabe portala Dominvrt.si ter s pravili sodelovanja v 
rubriki tako, da pošljejo svoje vprašanje in pravilno ter v celoti izpolnijo obrazec za sodelovanje. Ni 
starostne omejitve. 
 
3. POTEK  
3.1 Udeleženci preko prijavnice, objavljene na portalu Dominvrt.si, pošljejo svoje vprašanje za Jana. 
Udeleženci se morajo zavedati, da bodo njihova vprašanja in odgovori javno objavljeni, zato naj ne 
razkrivajo osebnih podatkov, ki jih ne želijo. 
 
Za uspešno sodelovanje v rubriki ''Jan, pomagaj!'' je potrebno pravilno in v celoti izpolniti ter oddati 
prijavnico, ki je objavljena na portalu Dominvrt.si. 
 
3.2 Vsak udeleženec, ki se prijavi k sodelovanju v rubriki ''Jan, pomagaj!'', se s tem, ko pošlje svoje 
vprašanje, strinja s pravili sodelovanja in z objavo podatkov, svojega vprašanja in odgovora na vseh 
medijih podjetja PRO PLUS in na uradnih Facebook straneh. Vsak udeleženec jamči, da v kolikor v 
vprašanju navaja svoje osebne podatke, da to počne prostovoljno in se zaveda, da bodo objavljeni na 
spletni strani Dominvrt.si. Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da gre za navajanje tretje 
osebe, poslano vprašanje izloči iz rubrike. 
 
3.3 Vsak udeleženec rubrike se vsakič strinja, da na izvajalca prenese vse materialne avtorske pravice 
za vprašanja. Z navedeno dodelitvijo in prenosom izvajalec pridobi splošne, stalne in neomejene 
pravice do vsebine vprašanja. Da ne bi bilo dvomov, izvajalec pridobi te univerzalne, stalne in 
neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno 
brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje vsebine  
kot določi izvajalec po lastni presoji. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        

 

3.4 Izvajalec si pridržuje pravico, da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če udeleženec brez 
vednosti izvajalca pošlje vprašanje, ki je zaščiteno v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom  
o avtorskih in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, izvajalec za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja. 
 
3.5 Vsak udeleženec se s prijavo strinja, da se vprašanje ter podatki objavijo na spletnem portalu 
Dominvrt.si in/ali Facebook profilu Dominvrt.si. Vse ostane objavljeno ves čas trajanja rubrike in tudi 
po koncu, tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjaviti od rubrike.  
 
4. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV  
4.1 Upravljavec osebnih podatkov je izvajalec rubrike. Vsak udeleženec upravljavcu dovoljuje, da vodi, 
vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov. Izvajalec zagotavlja obdelavo osebnih 
podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec 
zagotavlja, da bo zbrane podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do 
morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Izvajalec se zavezuje, da 
podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne 
privolitve razen pogodbenim upravljavcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih 
podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev. 
 
Upravljavec bo zbrane osebne podatke obdeloval za namene izvedbe rubrike ter za druge namene, za 
katere je kandidat prostovoljno podal svojo privolitev, ki velja do preklica. 
 
S prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z rubriko dovoljuje objavo svojega imena oz. vzdevka in 
vprašanja. Kot tudi uporabo vseh vprašanj, odgovorov in podatkov za promocijske aktivnosti na 
spletnih straneh in vseh drugih medijih. 
 
Udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do seznanitve, dopolnitve, 
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri 
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Uveljavljanje svojih pravic pri izvajalcu 
rubrike lahko udeleženci zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov dpo@pop-tv.si, 
(kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu). Privolitev k uporabi 
osebnih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče s pisno izjavo na navedeni elektronski naslov, 
pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem le-te. 
 
5. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE 
5.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na 
dominvrt@pop-tv.si. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko 
določenem času in o tem obvestil udeleženca. 
 
5.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 
 
6. SPREMEMBE  
6.1 Izvajalec lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki 
na strani javnosti. 
 
6.2 Izvajalec bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na portalu 
Dominvrt.si. 
 
 
Ljubljana, 20. 7. 2018 
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