MISS UNIVERSE 2017: Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve iMS – SMS glasovanje
1. Organizator
Ta pravila določajo način prirejanja SMS glasovanja.
Ponudnik storitve je 12media d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, matična številka 2091682, davčna
številka SI99968665 v sodelovanju s SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin. Organizator
nagradnega glasovanja je Sejem Kozmetike LOVE BEAUTY d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje (v
nadaljevanju LOVE BEAUTY). Odgovornost za delovanje storitve in reševanje reklamacij nosi ponudnik
storitve.
Z uporabo storitve se uporabnik strinja in potrjuje splošne pogoje uporabe storitve IMS, ki so objavljeni na
www.miss-universe-slovenija.si .
2. Opis storitve
V okviru izbora za MISS UNIVERSE 2017 lahko uporabniki glasujejo preko mobilnih telefonov s pomočjo SMS
glasovanja.
3. Trajanje
Trajanje glasovanja bo določeno sproti v posamezni oddaji.
4. Sodelovanje
Za glasovanje za svojo favoritko uporabnik pošlje SMS s ključno besedo MUS in zaporedno številko
kandidatke na 3131, ki bo določena v posamezni oddaji. Uporabnik, ki še ni član SMS kluba MUS, prejme tudi
brezplačno SMS sporočilo, da je včlanjen v brezplačno SMS skupnost MUS in postopek, kako se lahko odjavi.
Cena glasovanja: 1,99 EUR z DDV.
5. Definicija pojmov
Organizator storitve je Sejem Kozmetike LOVE BEAUTY d.o.o
Izvajalec in ponudnik storitve je Sedem d.o.o.
Ponudniki poti so družbe Telekom Slovenije, d. d., A1 d. d. in Telemach d. o. o.
Uporabnik storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s Pogoji in je naročnik ponudnika poti
oz. njegov predplačniški uporabnik, ki se z uporabo omenjene storitve strinja s tem, da se številko posreduje
Ponudniku storitve za namen teh storitev.
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji
in v skladu s temi Splošnimi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.
Ključna beseda omogoča ponudniku, da prek SMS in MMS sporočil sprejema uporabnikove ukaze in
tekstovne vsebine ter uporabniku nazaj posreduje zahtevane vsebine ali informacije.
Samostojna številka je številka (3131), s katere uporabniki prejemajo sporočila SMS in MMS ali na katero
uporabniki sporočila SMS in MMS pošiljajo in jo je za potrebe izvajanja storitev zakupil ponudnik storitev.
STOP je ključna beseda, ki omogoča uporabniku brezplačno odjavo od vseh naročenih sporočil ali vsebin na
samostojni številki 3131.
6. Uporaba storitve
OBVEZNOSTI UPORABNIKA
Uporabnik se z uporabo storitve strinja, da je seznanjen z omenjenimi Splošnimi pogoji. V primeru, da se
uporabnik s Splošnimi pogoji ne strinja, mu uporabo storitve odsvetujemo.

Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti
izhajajočih iz pričujočih Splošnih pogojev poslovanja.
STAROST IN ODGOVORNOST
Za uporabo storitev ni starostnih omejitev.
7. Plačilo storitev
Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo
Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Telekom Slovenije, d. d., A1 d. d. in Telemach,
d.o.o.
Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni
Pogoji in navodila za uporabo storitve. Če bo ponudnik storitve med trajanjem storitve spremenil ceno storitve,
bo od uporabnikov znova pridobil strinjanja za uporabo storitve.
8. Cenik
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Telekom
Slovenije, A1 in Telemach). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa iMS: uporabniki Telekom
Slovenije, SPAR mobil / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / Telemach. SMS storitev je mogoča v
naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1 in Telemach.
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9. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
S sodelovanjem uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve IMS, se uporabnik strinja, da podjetje
LOVE BEAUTY obdeluje njegove osebne podatke za namene izvedbe storitve SMS glasovanja (pridobivanje
podatkov od uporabnikov in shranjevanje podatkov). Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna,
uporabnik s poslanim SMS sporočilom pristane na izvedbo SMS storitve. Uporabniki imajo pravico do
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Osebni
podatki se lahko posredujejo izvajalcu storitve podjetje 12media d.o.o. in Sedem d.o.o.
10. MUS klub
Uporabniki, ki sodelujejo v SMS glasovanju bodo včlanjeni v brezplačni MUS klub (Miss Universe Slovenija).
Uporabnik se strinja s tem, da podjetje LOVE BEAUTY obdeluje njegove osebne podatke za namene
pošiljanja promocijskih sporočil MUS v skladu s predmetnimi splošnimi pogoji. Promocijska sporočila
oglaševalcev bo uporabnikom pošiljal LOVE BEAUTY, ki oglaševalcem v nobenem primeru ne bo posredoval
ali omogočil vpogleda v bazo podatkov o uporabnikih. LOVE BEAUTY lahko za namene direktnega
marketinga izvede profiliranje članov MUS kluba. Včlanitev v MUS klub je prostovoljna. Člani imajo pravico do
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Vsak član se
iz MUS kluba lahko kadarkoli odjavi tako, da na številko 3131 pošlje SMS sporočilo z vsebino MUS STOP.
Osebni podatki se lahko posredujejo izvajalcu storitve 12media, d. o. o. in Sedem d.o.o.

Povratna SMS-sporočila iz MUS kluba so za uporabnika brezplačna. Poslana SMS-sporočila se obračunavajo
po ceniku vašega mobilnega operaterja.
Pomoč uporabnikom
Sedem d.o.o.
Telefon: 08 200 12 81
Email: info@sedem.biz
Delovni čas reševanja reklamacij: ob delavnikih od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure.
11. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
• sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno varna in zanesljiva;
• ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
• ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim
nadzorom;
• ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
• ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne
uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika;
• ponudnik storitev ne odgovarja za kakršne koli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica
uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
• ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje
storitve.
12. Splošni pogoji sodelovanja
Šteje se, da s samim naročilom oz. glasovanjem uporabnik pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo.
Splošni pogoji storitve bodo objavljeni na spletni strani www.miss-universe-slovenija.si.
SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Telemach.
SMS storitev lahko uporabljalo vsi uporabniki, ne glede na njihovo starost.
Poslana SMS sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.
Organizator bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena
navodila za uporabo storitev.
Organizator lahko spreminja pogoje uporabe storitev. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo ob vsaki
spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe storitev na primeren način o tem obvestil uporabnike.
13. Reklamacije
Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem
obvestil uporabnika.
V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval
ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo
ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi
postopki. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo
SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko
službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.
Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

14. Kršitve
Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih
sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.
15. Splošno
Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične,
komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena
na javno dostopnem mediju.
Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so
objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.
Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen
telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala ...). Ponudnik storitev ne more
zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali
drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej v primerih nedelovanja
ponudnikovega dostopa do interneta.
Ljubljana, 29. 8. 2017

