Pravila in pogoji uporabe storitve ‘’SMS-Donacija za PGD Gorenja vas’’
Veljavnost od 1.8.2017
1. Splošne določbe
Ponudnik in Organizator storitve:
Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas, Poljanska cesta 55, 4224
Gorenja vas, davčna številka: SI66135788 (v nadaljevanju: organizator
storitve).
Ponudniki komunikacijske poti:
A) Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.
B) IZI mobil d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana.
Prenos SMS-sporočil prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.
C) A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134B, 1000 Ljubljana.
Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja A1 Slovenija.
D) TELEMACH d.o.o., Cesta Ljubljanske Brigade 21, 1000 Ljubljana
Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja TELEMACH.
E) T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana.
Prenos SMS-Sporočil poteka prek mobilnega omrežja T-2
Pri storitvi »SMS Donacija - za PGD Gorenja vas« lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki
zgoraj navedenih mobilnih omrežij (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon
omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).
Za uporabo storitve »SMS Donacija - za PGD Gorenja vas« ni starostnih omejitev.
PGD Gorenja vas ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je
posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.
PGD Gorenja vas 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.
 2. Definicije pojmov
Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Prostovoljno gasilsko društvo
Gorenja vas. »SMS Donacija - za PGD Gorenja vas«, je organizirana dejavnost
Prostovoljnega gasilskega društva Gorenja vas, s ciljem zbiranja sredstev za izgradnjo
novega gasilskega doma v Gorenji vasi.
Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik zgoraj navedenih mobilnih omrežij,
ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija - za PGD Gorenja vas«, z zahtevo oz.
SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko
1919 in vsebuje ključno besedo PGDGV.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje svojemu mobilnemu
operaterju na številko 1919 in vsebuje ključno besedo PGDGV v obliki teksta. Mobilni
operater ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku mobilnega operaterja.
Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga mobilni operater pošlje
uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo v skladu z dogovorom z
organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je
določena v ceniku storitve.
3. Trajanje storitve
Storitev »SMS Donacija - za PGD Gorenja vas« je uporabnikom omogočena različno glede
na operaterja:
A) Telekom Slovenije d.d. - od 1.8.2017 do vključno 31.7.2018
B) IZI mobil d.d. - od 1.8.2017 - neomejeno
C) A1 Slovenija d.d. - od 1.8.2017 do vključno 31.7.2018
D) TELEMACH d.o.o. - od 1.8.2017 do vključno 31.12.2022
E) T-2 d.o.o. - od 1.8.2017 - neomejeno
.
4. Postopek prijave na storitev »SMS Donacija - za PGD Gorenja vas«
1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo
PGDGV na kratko številko 1919.
2. Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino:
»Najlepša hvala za donacijo! Z vašo pomočjo smo še
korak bližje našemu novemu gasilskemu domu! Hvala!
Gorenjevaški gasilci! www.pgd-gv.si«
5. Cenik storitve
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku mobilnega
operaterja.
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6. Zasebnost in varstvo podatkov
Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas in zgoraj navedeni mobilni operaterji se
zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov in pri tem
postopali v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

7. Reklamacije in pomoč
Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve.
Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas,
Poljanska cesta 55, 4224 Gorenja vas, info@pgd-gv.si.
V kolikor se reklamacje nanašajo na ponudnika
komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s SPU nasloviti direktno na ponudnika
mobilnega omrežja, v roku 15 dni od prejema računa.
Gorenja vas, 1.8.2017

Organizator storitve:
PGD Gorenja vas

