
                                                                                                                    

 
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NATEČAJU 

»INSTA JOB« 
 
 
OPOZORILO: S sodelovanjem v natečaju »INSTA JOB« se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi 
določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v natečaju»INSTA JOB«. Uporabnik se s 
sodelovanjem prav tako zaveže, da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe spletne strani 
Zadovoljna.si. 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1 Skladno s temi pravili prireja uredništvo spletne strani Zadovoljna.si natečaj »INSTA JOB«. 
 
1.2 Pogoji in način sodelovanja v natečaju so objavljeni na spletni strani Zadovoljna.si. 
 
1.3 Natečaj bo potekal na spletni strani Zadovoljna.si od 4. 11. 2019 do 30. 11. 2019.  

Uredništvo Zadovoljna.si bo med 1. 12. 2019 in 20. 12. 2019 na razgovor povabilo najbolj primerne 
kandidatke, temu sledi glavni izbor, kjer bo ena izmed kandidatk dobila službo za leto 2020. 
 
2. DEFINICIJE POJMOV 
2.1 Organizator in izvajalec natečaja »INSTA JOB« 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 natečaja definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženke sodelujejo v natečaju. 
 
2.3 Udeleženke so lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki želijo sodelovati v 
natečaju, se strinjajo s pogoji uporabe spletne strani Zadovoljna.si in s pravili natečaja, objavljene na 
Zadovoljna.si.  
 
2.4 V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni izvajalca in naročnika natečaja ter zaposleni v podjetjih, 
ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi natečaja. 
 
2.5 Pogoj za sodelovanje v natečajuje starost nad 15 let. Mladoletne osebe morajo predložiti 
privolitev staršev ali zakonitih skrbnikov.  
 
3. POTEK NATEČAJA 
3.1 Za sodelovanje v natečaju mora udeleženec poznati in spoštovati pravila sodelovanja.  
 
3.2 Za sodelovanje v natečaju mora udeleženec izpolniti prijavnico in vnesti osebne podatke (ime, 

priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in datum rojstva) in priložiti dva videa. Vsak video je 

lahko dolg do ene minute. V prvem videu sodelujoči predstavi sebe, drugi video je kreativen. 

3.3 Izbranka natečaja bo dobila službo (študentsko delo) za celo leto 2020. Urejala bo Instagram 

profil Zadovoljna.si, delala videe in producirala vsebino povezano z domačo produkcijo PRO PLUS d. 

o. o. 

3.4 Udeleženec natečaja lahko izvajalcu natečaja poda izrecno privolitev za pošiljanje e-novic 

Zadovoljna.si, tako da to primerno označi na prijavnici. Udeleženec se lahko kadarkoli odjavi od 

prejemanja teh e-novic, tako da odgovori na prejeto e-pošto ali kontaktira pooblaščeno osebo za 

varstvo osebnih podatkov na dpo@pop-tv.si. 
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4. OBVEZNOSTI POVABLJENIH NA RAZGOVOR 
4.1 Povabljeni so se dolžni odzvati na povabilo na razgovor naročnika natečaja v roku 2 delovnih dni 
in posredovati morebitne dodatne informacije. V kolikor se povabljeni na vabilo na razgovor ne 
odzove v dogovorjenem času, mu pravica do dela zapade. Izbranka natečaja pa bo podpisala 
pogodbo in svoje delo opravljala 2020. 
 
4.2 Izvajalec si pridržuje pravico, da prekine sodelovanje, če:  

‒ se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju, 
se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v natečaju v nasprotju s splošnimi pogoji spletne strani 
Zadovoljna.si in pravili natečaja. 
 

4.3 Če izbranka  ne navede pravilnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti o izidu natečaja 
po telefonu oz. po elektronski pošti v roku 24 ur po izboru in/ali se delu odpove oz. jo zavrne, izgubi 
pravico do nje brez pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila. 
 
5. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV  
5.1 Upravljavca osebnih podatkov je izvajalec natečaja (skupaj ''upravljavec''). 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 posameznega 
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 natečaja 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 natečajem dovoljuje objavo svojega imena, priimka in kraja v primeru, da 
bo izbran. 
 
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 

natečaja lahko udeleženci zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov dpo@pop-tv.si. 

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. 

 
6. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE 
6.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec natečaja. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženkci 
pošljejo na podpora@zadovoljna.si. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da jih bo 
odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženko. 
 
6.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 
 
7. SPREMEMBE 
7.1 Izvajalec lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 
vzroki na strani javnosti. 
 
7.2 Izvajalec bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeleženke z objavami na spletni 
strani Zadovoljna.si.  
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Ljubljana, 4. 11. 2019 


