
Navodila in pogoll uporabe storitve SMS donacija v okviru humanitame akclje
>SMS Donacija<

1. HUMANITARNAAKCIJA

'li pogoji dolo0ajo nadin uporabe storitve SMS donacija v humanitarni akciji rSMS Donacija< )fSRCES(. Namen storitve SMS donacija je vsem zainteresiranim darovalcem,
kisopredp|adni5kia|inarodniikiuporabnikistoritevmobi|netelefonijeTe|emacha'zvk|judenomolnostjopo5i|janjpreje
nadin zbiranja sredstev za dobrodelen namen.
Organizator humaniteme akcije je DruStvo za zdravye srca in o2ilja Slovenije. Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo humanitame akcije.

2. POSTOPEK

Uporabnik donira sredstva tako, da poSlje SMS sporoiilo s kljudno besedo >SRCES< na Stevilko 1 91 I (odhodno SMS sporodilo), ki se uporabniku zaraduna po Ceniku.
V primeru, da je poslano SMS sporotilo v skladu s prejSnjim odstavkom tega dlena ustrezno prejeto na strani Telemacha, uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS
sporodilo z zahvalo o donaciji (dohodno SMS sporodilo), ki se uporabniku zaraduna po ceni dolodeni v pogodbi.
Donacija se narodniku obraduna na mesednem radunu, predpladni$kemu uporabniku pa se odsteje od dobroimetja na predpladniskem radunu. V primeru, da stanje
dobroimetja ne zado5da za donacijo, donacija ni mogoda.

3, DAROVANASREDSTVA

Tefemach bo organizatorju humanitame akcije, DruStvo zazdravie srca in o2lja Slovenije, daroval naslednja zbrana sredstva:
- zbrana sredstva od poslanih SMS sporoCil s kljudno besedo >SRCES* na 5tevilko "1919", ki jih Telemach obrafuna po Ceniku, po odbitju DDV v skladu

z zakonom, ki ureja podrodje davka na dodano vrednost;
- zbrana sredstva pladil dohodnih sporodil, ki jih Telemach poSlje po5iljateliem v skladu z drugim odstavkom 2. dlena teh navodil.

4. VAROVANJEZASEBNOSTI

Dru2be Telemach varuje zasebnost narodnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem v humanitami akciji pod pogoji teh Navodil udelelenec dovoljuje TELEMACH-u
obdelovanje posredovanih osabnih podatkov v skladu z Zakonom o varstw osebnih podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko Stejejo kot osebni: MSISDN Stevilka
po5iljatelja, itevilo poslanih sporoeil.

5. OMEJITVE

Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehndogijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede vamosti in zanesljivosti lastni sistemu za
po5iljanle SMS sporodil, sistem za po$iljanje SMS sporo€il ni absolutno varen oz. zanesljiv. Telemach ne zagotavlja uspe5ne dostave SMS sporoiil, ali takojinje dostave po
po5i| janju,saj jedostavasporodi|aodvisnaoddejavnikov,kisoizvennadzoraTe|emacfra.(npr'ugasnjenmobi|nitermina| 'nedoseg|j ivostnas|oVnika
vsako ne-delovanje ali omeieno delovanle storitve trudil odpraviti v najkrajSem moinem 6asu.
Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakr6nim zahtevkom za powadilo tkode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za po5iljanje SMS sporo6il. Za prenos SMS sporodil
se smiselno uporabljajo sploini pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanaiajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha,

6. REKLAMACIJE

Tefemach vodi morebitne reklamacijske in druge postopke v zveziz delovanjem elektronskega komunikacijskega omre2ja in zarafunavanjem SMS sporolil v skladu
splo5r$mi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nana5ajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha. Reklamacije morajo biti v pisni obliki in poslane
Telemachu, najkasneje v roku 15 dni od prejema raduna oz. 15 dni od reldamacijskega dogodka, de gre za predpladni5ke uporabnike.

7. SPREJEM POGOJEV

Vsak sodelujodi s sodelovanjem v teh humanitarni akciji sprejema pravila in pogoje teh Navodil.

LlubUana, 19.4.20't6


