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PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V SMS STORITVI ZASLON LPP

ORGANIZATOR
1. člen
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v SMS storitvi ZASLON LPP, katere organizator je Media Bus

d.o.o., Breznikova cesta 7a, 1230 Domžale, matična številka: 5447496000 (v nadaljevanju Organizator).
Tehnični izvajalec in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana,
matična številka 2296390000 (v nadaljevanju: Tehnični izvajalec).
Pravila storitve so objavljena na spletni strani www.zaslon.si.

NAMEN
2. člen
Namen storitve je medsebojna komunikacija potnikov LPP, na digitalnih zaslonih mestnih avtobusov LPP. Lastnik
avtobusov je Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, matična številka :
5222966000

TRAJANJE
3. člen
Storitev traja od 29.08.2016 do preklica.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA
4. člen
V storitvi lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo ta pravila in pogoje sodelovanja v storitvi ZASLON LPP,
objavljene na spletni strani www.zaslon.si.
Sodelovanje v storitvi je mogoče s poslanim SMS sporočilom na številko 6001 z naslednjo vsebino: LPP besedilo.
PRIMER:
Prejemnik: 6001
Tekst: LPP Lepo pozdravljam vse, ki me poznajo.
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, Si.mobil, Telemach,
Izimobil, Debitel in Sparmobil). Prejeti povratni SMS je brezplačen.
Uporabniki operaterja T2 zaradi tehničnih omejitev svojega operaterja ne morejo pošiljati SMS sporočil s ključno besedo
na kratko številko (6001). Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati
MEDIA BUS d.o.o., Breznikova cesta 7a, Prelog, 1230 Domžale, SI-Slovenija, srg.2004/10642, okrožno sodišče v Ljubljani,
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SMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (6001), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega
operaterja.

VARSTVO PODATKOV
5. člen
Organizator in Tehnični izvajalec (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovali
in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v storitvi, Organizatorju kot upravljavcu osebnih
podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno
za namene storitve. Sodelujoči v storitvi lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na elektronski naslov
info@zaslon.si. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe
storitve. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen
in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa
pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma
naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

NEPRIMERNE VSEBINE
6. člen
Kakršnokoli SMS sporočilo na SMS storitvi ZASLON LPP, ki vsebuje elemente sovražnega govora v smislu 63. člena
Ustave RS in 297. člena Kazenskega zakonika je prepovedano in je lahko predmet nadaljnje prijave organom pregona
ali pristojnim institucijam. Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico onemogočiti nadaljnje sodelovanje v
SMS storitvi ZASLON SMS pošiljatelju tovrstnih neprimernih SMS sporočil«

KONČNE DOLOČBE
7. člen

Sodelujoči s sodelovanjem v storitvi izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi Pravili in pogoji sodelovanja ter z njimi
soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja. O vseh spremembah in novostih bo
organizator udeležence obveščal z objavo na spletni strani www.zaslon.si.
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova storitve ZASLON LPP, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče
v Ljubljani.
Ljubljana, 4. 12. 2016
Organizator:
Media Bus d.o.o.
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