
Splošna pravila in pogoji “Delimo si prevoz v PlaniCO2”

1. Splošne določbe

Predmetna pravila določajo

a) splošne pogoje uporabe platforme “Delimo si prevoz v PlaniCO2”, dostopne na
spletni strani www.shareplanica.si. Lastnik spletne platforme www.shareplanica.si je
AGENCIJA 101 d. o. o., inovativne marketinške in organizacijske rešitve, d.o.o.,
Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: AGENCIJA 101).

b) potek sodelovanja in udeležbe v nagradnem natečaju “Delimo si prevoz v Planico”,
katere naročnik in organizator je AGENCIJA 101 (v nadaljevanju: organizator
nagradnega natečaja).

Mastercard Europe SA, Podružnica v Sloveniji v projektu sodeluje kot sponzor projekta.

2. Namen projekta

a) Namen spletne strani www.shareplanica.si

Namen projekta "Delimo si prevoz v PlaniCO2" (v nadaljevanju natečaj) je uporabnikom
spletne strani www.shareplanica.si omogočiti tehnološko platformo, ki omogoča neposredno
medsebojno komunikacijo uporabnikov glede deljenja prevoza na in z dogodka FIS FINALE
SVETOVNEGA POKALA V SMUČARSKIH SKOKIH v Planici 2023), ki bo na naslednje dni:

- petek, 31. 3. 2023 (posamična tekma),
- sobota, 1. 4. 2023 (ekipna tekma),
- nedelja, 2. 4. 2023 (posamična tekma),

(v nadaljevanju: prireditev),

s čimer je uporabnikom dana na voljo možnost, da ob dogovoru za deljenje prevozov z
osebnimi prevoznimi sredstvi zmanjšajo izpuste ogljikov v ozračje, vezane na prevoz na in s
prireditve.

b) Namen nagradnega natečaja »Delimo si prevoz v PlaniCO2«

Namen nagradnega natečaja je doseganje nižjih izpustov ogljikov v ozračje prek promocije
vrednot skrbi za čisto okolje.

3. Trajanje projekta

Spletna stran www.shareplanica.si bo dostopna v času od 8. 3. 2023 do 15. 4. 2023, pri
čemer bodo nove objave voznikov za prevoz ali urejanje objave mogoče najkasneje do
01.04.2023 (navedenega dne za zadnji tekmovalni dan, ki bo 02.04.2023).

Natečaj se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 8. 3. do vključno 2. 4.
2023. Vsi udeleženci, ki pristopijo k natečaju, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi
seznanjeni in se z njimi s pristopom k natečaju v celoti strinjajo.
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4. Pogoji za uporabo spletnih strani www.shareplanica.si ter za sodelovanje v
nagradnem natečaju

Posamezniki (fizične osebe), vozniki (v nadaljevanju: vozniki), ki izpolnjujejo predmetna
Splošna pravila in pogoji ter so zainteresirani za sodelovanje v projektu imajo možnost na
spletni strani www.shareplanica.si objaviti prosta mesta za sopotnike v svojem vozilu, in
sicer za deljenje prevoza na in s prireditve.

Posameznikom (fizičnim osebam; v nadaljevanju: sopotniki), ki izpolnjujejo predmetna
Splošna pravila ter so zainteresirani za sodelovanju na način, da se želijo s posameznim
voznikom dogovoriti za deljenje vožnje v vozilu, spletna stran omogoča, da vpogledajo v
objavljene prevoze ter ob izbiri konkretnega objavljenega prevoza pridobijo kontaktne
podatke voznika ter se nato v neposrednem dogovoru na relaciji sopotnik – voznik
dogovorijo za prevoz na in s prireditve.

Pogoji za voznike

Z objavo na spletni strani www.shareplanica.si vozniki potrjujejo, da so seznanjeni s
predmetnimi pogoji ter izpolnjujejo naslednje pogoje in bodo izpolnjevali naslednje zaveze v
zvezi z vožnjo na in s prireditve:

− voznik je fizična oseba, stara vsaj 21 let ter ima hkrati veljavno vozniško dovoljenje
Republike Slovenije najmanj dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja
(objave t.i. voznikov začetnikov niso dopustne),

− voznik potrjuje, da mu iz kateregakoli razloga nikdar ni bil odvzet vozniški izpit,

− voznik potrjuje, da je poslovno in opravilno sposoben ter psihofizično sposoben za
varno izvedbo vožnje na isti prireditveni dan tako na, kot s prireditve,

− voznik potrjuje, da prevoza ne bo izvajal pod vplivom kakršne koli stopnje alkohola ali
v primeru, da bi bile podane kakršne koli druge kontraindikacije za vožnjo (npr. a ne
omejeno na bolezni, slabo počutje ipd.),

− voznik je lastnik ali zakoniti uporabnik vozila, s katerim bo nudil deljenje prevoza na
in s prireditve,

− voznik potrjuje, da je fizična oseba, ki ni komercialni ponudnik prevozov ter bo
sopotnikom souporabo vozila omogočil brezplačno ter od njih ne bo terjal kakršnega
koli plačila ali (so)prispevka za opravljeno vožnjo ali stroške, povezane z vožnjo,

− vozilo je lahko le osebno vozilo (avto) ali kombinirano vozilo za prevoz potnikov z
največ sedmimi sedeži (kombi). Objava deljenj prevoza za prevoznike, voznike
avtobusov ter voznike drugih prevoznih sredstev (npr. motor) ni skladna s
predmetnimi pogoji,

− voznik potrjuje, da je vozilo v tehnično brezhibnem stanju, delujoče ter tehnično
ustrezno ter ima varnostne pasove za vse udeležence v vozilu,

− voznik potrjuje, da je vozilo registrirano v Republiki Sloveniji ter sta zanj sklenjeni
tako veljavno obvezno zavarovanje, kot tudi zavarovanje za primere poškodb
sopotnika oziroma drugih potnikov v vozilu (oboje pri eni od zavarovalnic, ki veljavno
poslujejo na območju Republike Slovenije),

− voznik se zavezuje pri vožnji upoštevati vse veljavne predpise, omejitve ter
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priporočila glede varne vožnje,

− voznik se zavezuje kakršen koli prejeti osebni podatek sopotnika (npr. ime in priimek
ali telefonsko številko) ki bi ga prejel s strani sopotnika uporabiti izključno za namen
komunikacije, vezane na konkreten dogovorjen prevoz na in s prireditve.

Dodatni pogoj za voznike, ki želijo ob tem sodelovati v nagradnem natečaju “Delimo si
prevoz v PlaniCO2” je, da je voznik davčni rezident Republike Slovenije.

Pogoji za sopotnike

Z uporabo spletne strani www.shareplanica sopotniki potrjujejo, da izpolnjujejo naslednje
pogoje in bodo izpolnjevali naslednje zaveze:

− sopotnik je fizična oseba, ki je polnoletna ter poslovno in opravilno sposobna ter
psihofizično sposobna biti sopotnik na načrtovani relaciji na in s prireditve,

− sopotnik potrjuje, da kot sopotnik ne bo pod vplivom kakršne koli stopnje alkohola ter
da pri njem ne bodo podane kakršne koli druge kontraindikacije, ki bi vozniku ali
sopotnikom onemogočali varno vožnjo v vozilu (npr. opitost, vpliv drog ali bolezni in
zdravstvena stanja, ki bi potencialno lahko vplivala na varno vožnjo v vozilu ipd.),

− sopotnik potrjuje, da se bo do voznika ter do ostalih sopotnikov obnašal spoštljivo,
skladno z veljavnimi etično-moralnimi smernicami ter na način, ki ne bo vznemirjal
voznika ali sopotnikov ter tudi na druge načine ne bo vozniku onemogočal varne ter
zbrane vožnje.

− sopotnik se zavezuje kakršen koli prejeti osebni podatek voznika (npr. ime in priimek,
telefonsko številko ali registrsko številko vozila), ki bi ga prejel s strani voznika
uporabiti izključno za namen kontaktiranja in uskladitve glede morebitnega prevoza
na in s prireditve.

Vsak voznik ali voznik udeleženec v natečaju lahko sodeluje le v svojem lastnem imenu in s
sodelovanjem v natečaju potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni
osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati izvajalci natečaja, njihovi ožji družinski člani
(zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi
natečaja ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi natečaja.

5. Izključitev odgovornosti

Tako vozniki, kot sopotniki izrecno potrjujejo, da so seznanjeni, da gre pri spletni strani
www.shareplanica.si le za tehnološko podprto možnost, ki jim omogoča medsebojno
dogovarjanje za deljenje prevoza na in s prireditve – na relaciji med zainteresiranimi vozniki
ter zainteresiranimi sopotniki.

Kakršenkoli dogovor za prevoz na ali s prireditve je sklenjen neposredno in izključno med
voznikom in sopotniki (AGENCIJA 101 /organizator nista stranki takšnega dogovora). Tako
voznik, kot sopotniki odločitev za takšen dogovor sprejemajo prostovoljno, na podlagi svoje
lastne odločitve ter na svojo lastno odgovornost

Odločitev voznika in/ali sopotnikov za souporabo prevoza je prostovoljna in lastnik spletne
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strani www.shareplanica.si / organizator izrecno ne nosi kakršnekoli odgovornosti za
morebitno prometno nezgodo ali kakršen koli drug škodni dogodek in/ali škodo nastalo s tem
v zvezi.

Kakršnokoli preverjanje izpolnjevanja pogojev s strani voznikov ali sopotnikov lastniku
spletne strani ni omogočeno, zato vas pozivamo, da pred pričetkom prevoza preverite, ali
voznik izpolnjuje predmetne pogoje. V kolikor boste zaznali, da posamezen voznik ali
posamezen sopotnik ne izpolnjuje pogojev, vas naprošamo, da nam to nemudoma sporočite
na info@shareplanica.si ali +386 40 305 575.

AGENCIJA 101 prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)delovanje družabne spletne mreže

− kakršnekoli posledice, ki bi jih voznik ali sopotniki utrpeli zaradi sodelovanja

− objavo osebnih podatkov voznikov oziroma medsebojno posredovanje osebnih
podatkov med voznikom in sopotniki..

6. Način sodelovanja

Vozniki, ki izpolnjujejo predmetne pogoje ter želijo svojo vožnjo na prireditev deliti s sopotniki
lahko vabilo sopotnikom za souporabo vožnje objavijo na spletni strani www.shareplanica.si.

Pogoj za objavo oglasa je, da voznik preko obrazca za objavo prevoza vnese vse zahtevane
podatke:

- ime in priimek,
- telefonska številka,
- naslov elektronske pošte,
- znamka in model vozila,
- število preostalih razpoložljivih prostih mest v vozilu,
- regijo ter kraj izhodišča odhoda na prireditev ter odhoda iz prireditve (objave lahko

objavijo le vozniki, ki so pripravljeni potnikom ponuditi souporabo vozila tako na
prireditev, kot nazaj na kraj izhodišča, na način, da je istim sopotnikom omogočena
vrnitev na kraj izhodišča vožnje),

- ter se strinja s predmetnimi pogoji ter s tem, da bodo podatki o ponujeni vožnji javno
objavljeni in na voljo na vpogled sopotnikom (sopotnikom bodo vidni podatki, ki jih bo
ponudnik prevoza objavil ob objavi prevoza: ime in priimek, telefonska številka
voznika, znamka in model vozila, število preostalih razpoložljivih prostih mest v
vozilu, regijo ter kraj izhodišča odhoda na prireditev ter odhoda iz prireditve), ki lahko
voznika kontaktirajo z namenom, da se dogovorijo za souporabo vožnje.

Po vpisu podatkov bo voznik na naveden naslov elektronske pošte prejel potrditveno
sporočilo. Prevoz se šteje kot objavljen šele po potrditvi tega elektronskega sporočila.
Prevoz uredite preko povezave Uredite prevoz, ki ste jo prejeli v e-sporočilu z zadevo
Pomembne povezave: urejanje, brisanje, zapolnitev prevoza. V primeru urejanja prevoza
prosimo, da kontaktirate ljudi, ki so se morda že prijavili na vaš prevoz in jih obvestite o
spremembah.

V kolikor se kot voznik odločite, da prevoza v Planico in nazaj ne boste nudili, izbrišete svoj
prevoz preko povezave Izbrišite prevoz, ki ste jo prejeli v e-sporočilu z zadevo Pomembne
povezave: urejanje, brisanje, zapolnitev prevoza. V primeru izbrisa prosimo, da kontaktirate
ljudi, ki so se morda že prijavili na vaš prevoz in jih o tem obvestite.
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V kolikor kot sopotnik ugotovite, da se dogovorjenega prevoza ne boste mogli udeležiti vas
naprošamo, da o tem obvestite voznika, s katerim ste se dogovarjali za prevoz.

Vsak sopotnik, zainteresiran za deljenje posamezne objavljene vožnje (s strani voznika),
lahko ob pogoju, da izpolnjuje ter potrdi predmetne splošne pogoje, vpogleda v podatke
objavljene vožnje ter telefonsko ali preko SMS sporočila kontaktira voznika v zvezi s
sklenitvijo dogovora glede souporabe vožnje na  in s prireditve.

V primeru da se voznik ter sopotnik dogovorita za souporabo vožnje, se voznik zavezuje
dostopiti do spletne strani www.shareplanica.si ter ustrezno zmanjšati število preostalih
razpoložljivih prostih mest v vozilu. V primeru, ko bo voznik zapolnil prosta mesta v vozilu se
zavezuje na spletni strani www.shareplanica.si označiti, da je prevoz poln. To stori tako, da
s klikom na povezavo, ki jo je prejel v e-sporočilu z zadevo »Pomembne povezave: urejanje,
brisanje, zapolnitev prevoza«, prevoz označi kot poln.

Vozilo se šteje kot polno oz. zapolnjeno (v nadaljevanju: polno vozilo ali zapolnjeno vozilo):
− v primeru, da gre za osebni avtomobil: če so v njem zapolnjeni sedeži v številu

skladno s številom oseb, za katere je vozilo registrirano (pri čemer se v vozilu
morebitni šesti in sedmi pomožni sedež ne upoštevata, v kolikor nista primerna za
prevoz odraslih oseb) ali eno osebo manj od navedenega števila (t.j. v osebnem
avtomobilu je dopustno največ eno prazno prosto mesto);

− v primeru, da gre za kombi, registriran za 5-7 oseb, se šteje, da je vozilo
polno/zapolnjeno v primeru, če je število potnikov v vozilu (upoštevaje voznika)
skladno s številom oseb, za katere je vozilo registrirano ali je število oseb za največ
dve osebi manjše od navedenega števila (t.j. dopustni sta največ dve prosti mesti).

7. Informacije o prevzemu nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da voznik napolni vozilo in to označi preko povezave Prevoz
označite kot poln (navedeno velja v času trajanja natečaja za urejanje prevoza od 8. 3.
2023 do 1. 4. 2023), ki jo je prejel v e-sporočilu z zadevo: Pomembne povezave: urejanje,
brisanje, zapolnitev prevoza Ko bo to storil, bo v novem e-sporočilu prejel navodila za
dostopanje do akreditacijskega centra na prireditvi.

Lokacija akreditacijskega centra (Podkoren)
PIN: 46°29'29.2"N 13°45'29.0"E
https://maps.app.goo.gl/frv6auMYha71PzsD8?g_st=ig

Do nagrade bo na vsakega izmed dni prireditve upravičenih prvih 100 voznikov, ki
bodo prevoz označili kot poln ter bodo ob tem izpolnjevali pogoje, navedene v
predmetnih pogojih. Ali je voznik med prvimi 100 vozniki za posamezni dan, ki bodo
prevoz označili kot poln bo razvidno iz dodatne navedbe v e-sporočilu organizatorja vozniku.

V primeru, da bi organizator nagradnega natečaja ugotovil, da je za posamezni dan
prireditve manj kot 100 voznikov prevoz označilo kot poln, si pridržuje pravico do zapolnitve
skupne kvote 100 vozil (na posamezni dan prireditve) kontaktirati ostale voznike, ki so
možnost prevoza za ta dan objavili na spletni strani, pa jim njihovega prevoza ni uspelo v
celoti zapolniti – v takšnem primeru bo organizator voznike kontaktiral po e-pošti, glede na
kronološki vrstni red njihove objave vožnje na spletni strani www.shareplanica.si (v
nadaljevanju: naknadno evidentirani vozniki). V primeru, da vas bo organizator o takšni
možnosti obvestil je nujno, da svojo pripravljenost prevzeti nagrado potrdite skladno z
navodili, ki jih boste prejeli po e-pošti.
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Voznik, ki bo upravičen do nagrade, bo le to lahko prevzel v času trajanja prireditve na
določen dan med 31. 3. in 2. 4. 2023 v akreditacijskem centru na lokaciji Podkoren (pri
Zelencih), pri točki Mastercard. Prevzem bo možen:

- v petek, 31. 3. 2023 od 11.00 ure do 15.00 ure,

- sobota, 1. 4. 2023 in nedelja, 2. 4. 2023 od 7.00 ure do 11. ure.

Voznik, ki bo upravičenost do prevzema nagrade dokazal z osebnim dokumentom, bo lahko
prevzel dopis z navodil ter:

- akreditacijo za VIP parkiranje za čas prireditve na določen dan (tržna vrednost
navedenega dela nagrade z vključenim DDV znaša 10,00 EUR),

100 VIP parkirnih mest se nahaja pri akreditacijskem centru Podkoren (od koder je
organiziran shuttle prevoz do prireditvenega prostora).

- kupon za hrano in/ali brezalkoholno pijačo na prireditvi v protivrednosti 25,00
EUR (tržna vrednost navedenega dela nagrade z vključenim DDV znaša 25,00
EUR).

Navedeni kupon za unovčenje nagrade bo lahko voznik aktiviral ob prihodu na prizorišče, ob
izpolnjenih naslednjih pogojih:

− pogoju, da se bo na parkirišče pripeljal na napovedan dan prireditve ter bo vozilo
polno oz. zapolnjeno s polnoletnimi sopotniki ter bo razvidno, da je voznik bil
evidentiran kot eden od prvih 100 voznikov na posamezni dan prireditve, ki so prevoz
označili kot poln ali ob pogoju, da gre za naknadno evidentiranega voznika;

− vsak voznik in/ali vsako vozilo lahko v nagradnem natečaju sodeluje samo enkrat v
času celotnega trajanja prireditve (t.j. za en prihod na enega od dni prireditve).

Kupon bodo upravičeni nagrajenci prejeli v fizični obliki ob identifikaciji na prevzemnem
mestu v akreditacijskem centru, pri točki Mastercard.

Število izdanih kuponih je omejeno na največ 100 kuponov za posamezni dan prireditve.

Kupon je mogoče uporabiti samo na dan prireditve, za katerega je bil izdan ter v času
trajanja prireditve. Kupon se koristi v enkratnem znesku ob enem obisku gostinca. V primeru
nekoriščenja zneska v celoti, preostanek kupona ni izplačljiv. Kuponi, vezani na posamezni
dan, ki ne bodo aktivirani do zaključka prireditve posameznega dne, bodo deaktivirani ter jih
ne bo mogoče unovčiti kasneje.

Kupon za unovčenje nagrade izrecno ne vključuje vstopnice na prireditev za voznika ali
sopotnike v vozilu. Za vstop na sam prireditveni prostor je potreben nakup vstopnice
organizatorja prireditve. Do kupona je upravičen le voznik, ne pa sopotniki v vozilu.

AGENCIJA 101 si pridrži pravico, da unovčenja nagrade ne omogoči v primerih:

− ko bi šlo za poizkuse zlorab predmetnih splošnih pogojev, npr.:
o organiziranje prevoza iz lokacij, ki so od kraja prireditve bližja od 15 km v eno

smer,
o poizkus večkratne unovčitve nagrade ipd.

− v drugih primerih, ko bi šlo za poizkuse zlorab ali kršitve predmetnih splošnih
pogojev,



− če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

− če nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade;

− če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji
nagradnega natečaja;

− v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

AGENCIJA 101 si pridržuje pravico, da ne omogoči unovčenja dela nagrade, ki se nanaša
na VIP parkiranje, v kolikor bi prišlo do zapolnitve prostih kapacitet parkirišča, določenega v
ta namen.

AGENCIJA 101 si pridržuje pravico, da ne omogoči unovčenje dela nagrade, ki se nanaša
na kupon za hrano in/ali brezalkoholno pijačo, v primeru, če bi bilo na posamezen dan
prireditve že prehodno unovčenih 100 bonov.

V morebitnem primeru zapolnitve razpoložljivih kapacitet iz prejšnjih dveh odstavkov se kot
relevantne kriterij glede unovčenja šteje čas unovčenja kupona na lokaciji (in ne časovno
zaporedje potrditve voznikov na spletni strani www.shareplanica.si, da so virtualno zapolnili
prosta mesta v vozilu).

Nakup kakršnih koli izdelkov ali storitev ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.

Nobena od nagrad ni zamenljiva, prenosljiva ali izplačljiva v denarju – ne v celoti, ne deloma.

Udeleženec nagradnega natečaja lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v natečaju. Preklic
mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja
info@shareplanica.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v
natečaju in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz natečaja izhajajo.

8. Objava rezultatov Planica

Uporabniki spletne strani www.shareplanica.si ter sopotniki in vozniki so seznanjeni ter se
strinjajo, da bo na podlagi statistike anonimiziranih podatkov Inštitut Jožef Stefan pripravil
analizo oddanih podatkov o prevoznih sredstvih zaradi analize oziroma izračuna ogljičnega
odtisa osebnega transporta preko spletne strani www.shareplanica.si

Podatki bodo objavljeni na spletni strani in deljeni na digitalnih kanalih.

Imena ali osebni podatki prejemnikov nagrade po prireditvi ne bodo objavljeni (navedeno ne
vpliva na objave prostih mest na spletni strani www.shareplanica.si, kot jih bodo objavili
vozniki), si pa AGENCIJA 101 pridržuje pravico objaviti statistične podatke vezane na projekt
in/ali nagrade.

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja s področja
varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in
s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v natečaju organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da
zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:
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- izvedbe natečaja skladno s temi splošnimi pogoji,
- posredovanja elektronskega kupona za prevzem nagrado na naslov elektronske

pošte voznika.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim
osebam, razen na način in pod pogoji, kot so opredeljeni s predmetnimi splošnimi pogoji
(objava izbranih zgodb na podlagi posebnega dodatnega soglasja izbranega udeleženca) ali
na podlagi upravičene poizvedbe pristojnega državnega organa ali drugega pristojnega
subjekta.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in
izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Čas hrambe: podatki voznikov, vezani na objave voženj na spletni strani
www.shareplanica.si (kot jih bodo vozniki podali ob objavi) bodo hranjeni 10 let od zaključka
prireditve, zaradi zagotavljanja sledljivosti v primeru kršitve predmetnih pravil.

Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.shareplanica.si.

Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno
osebo e-pošta: info@shareplanica.si

10. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z natečajem hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z
organizacijo in izvedbo natečaja ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja do
konca natečaja; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna
dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi
internimi akti.

11. Dostop do pravil

Navodila natečaja so na voljo na spletni strani Share Planica (www.shareplanica.si) ter
dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

12. Ostale določbe

AGENCIJA 101 ne odgovarja za kakršnokoli morebitno nedelovanje ali izpade v delovanju
spletnih strani www.shareplanica.si

AGENCIJA 101 ne odgovarja za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja
natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in
velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za
primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli
drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator natečaja si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni,
tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence
obvestil z objavo na spletni strani www.shareplanica.si.
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Organizator si pridržuje pravico deloma ali v celoti ustaviti nagradni natečaj ali spletno stran
www.shareplanica.si tudi v primeru, če bi bila prireditev iz kakršnega koli razloga
prestavljena ali odpovedana (v celoti ali deloma).

Natečaj ni organiziran s strani družbe Meta Platforms Ireland Limited, slednja pa ne
odgovarja za nobene zahtevke iz naslova tega natečaja. Meta Platforms Ireland Limited ne
sponzorira in ne upravlja natečaja ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne
informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v natečaju, se posredujejo
organizatorju oz. izvajalcu in ne družbi Meta Platforms Ireland Limited.

Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno
sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 16. 3. 2023
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