
 
 
 

SPLOŠNI POGOJI AKCIJE »BREZPLAČNI POSVET Z DETEKTIVOM« 

1. S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba akcije, ki jo pod naslovom 

»Brezplačni posvet z detektivom« (v nadaljevnju »akcija«) organizira Detekta d.o.o., 

Clevelandska ulica 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Detekta d.o.o.«). 

2. Udeleženci akcije so lahko fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem 

podjetja v Republiki Sloveniji. Oseba mora biti starejša od 18 let in mora pravilno izpolniti 

obrazec za sodelovanje v akciji, na spletni strani agencije Detekta d.o.o. Osebe mlajše od 18 

let ali osebe, ki jim je omejena ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, morajo za uporabo 

gesla posredovati pisno soglasje staršev ali drugih zakonitih zastopnikov.  

3. Z oddajo obrazca za sodelovanje v akciji sodelujoči soglaša, da Detekta d.o.o. kot upravljavec 

zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke preko spletnega obrazca za sodelovanje v 

akciji hrani nedoločen čas, obdeluje skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, za 

namen izvajanja akcije in za namen statistične obdelave ter pošiljanja promocijskega gradiva 

in obvestil, vabil. 

4. Detekta d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh splošnih pogojev,  če to 

zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. O 

spremembah bodo sodelujoči obveščeni na spletni strani http://www.detekta.si/ugodnosti-

stranke/. Spremembe splošnih pogojev poslovanja zavezujejo vse stranke, ki so oddale 

spletni prijavni obrazec, po preteku 15 (petnajstih) dni od dne objave spremembe.  

5. Če svojih podatkov, ki so opredeljeni v spletnem oknu za sodelovanje v akciji,  udeleženec ne 

želi posredovati organizatorju, ne more sodelovati v akciji.  

6. Detekta d.o.o. lahko posreduje podatke pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike 

Slovenije, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov (pogodbeni 

obdelovalci) pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebne 

podatke organizator zbira na podlagi osebne privolitve udeležencev. Za slednjo se smatra 

oddaja spletnega obrazca za sodelovanje v akciji preko spletne strani. 

7. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov s 

poslanim elektronskim sporočilom na elektronski naslov: detektivka.mateja@gmail.com ali z 

dopisom na: Detekta d.o.o., Clevelandska ulica 25, 1000 Ljubljana. Upravljavec osebnih 

podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za 

namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug 

dogovorjen način (npr. prek e-pošte) obvestiti stranko, ki je to zahtevala.  

8. Akcija traja do preklica, ki je viden tako, da spletni obrazec  za oddajo prijave k akciji, na 

spletni strani ni več na voljo. Geslo za brezplačen prvi posvet z detektivom lahko unovčite v 

roku 1 leta od izdaje gesla.  Geslo je mogoče unovčiti izključno za prvi posvet z detektivom 

agencije Detekta d.o.o., po predhodnem dogovoru termina z detektivom. Ob dogovoru za 

termin je obvezno navesti kodo gesla, sicer ga pri posvetu detektiv ni dolžan upoštevati. Pred 

pričetkom posveta mora stranka detektivu izročiti natisnjeno elektronsko sporočilo z geslom 

ali elektronsko sporočilo z geslom pokazati na prenosni napravi. Le pod pogoji, navedenimi v 

točki 8 tega dokumenta, se brezplačen posvet lahko upošteva. V nasprotnem primeru stranka 
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krije stroške posveta po veljavnem ceniku, objavljenem na  http://www.detekta.si/cenik-

detektivskih-storitev/.  

9. Ugodnost gesla ni mogoče izplačati v obliki bonov, drugih nagrad ali denarja. 

10. Geslo ni vezano na elektronski naslov in se lahko prenese na drugo osebo, ki po mnenju 

imetnika gesla, potrebuje posvet z detektivom.  

11. Posamezna stranka lahko v akciji sodeluje večkrat, vendar zgolj enkrat na posamezni primer. 

Brezplačni prvi posvet je izključno tisti, s katerim se obravnava primera začne in s katerim 

stranka detektiva prvič seznani s podrobnostmi  primera.  

12. Geslo se lahko unovči samo za primere, ki poleg prvega posveta obsegajo vsaj 5 detektivskih 

delovnih ur, ki se obračunajo po veljavnem ceniku na: http://www.detekta.si/cenik-

detektivskih-storitev/ in jih je stranka dolžna poravnati pred pričetkom prvega, brezplačnega 

posveta. Vplačane detektivske ure se porabijo za obravnavo dotičnega primera v 

nadaljevanju in jih ni moč prenesti na druge primere ali osebe.  

13. Z neveljavnostjo elektronskega naslova, na katerega je bilo geslo za akcijo poslano, postane 

neveljavno tudi geslo za sodelovanje v akciji. Enako velja, če se sodelujoči odjavi iz seznama 

sodelujočih. 

14. Brezplačni posvet se ne smatra kot nagrada, pač pa ugodnost za stranke, ki jo svojim 

strankam nudi agencija Detekta d.o.o.  Zato se akontacija dohodnine in davek od nagrade ne 

obračunata.   

15. Pravila nagradne igre stopijo v veljavo s 7. 3. 2017 in trajajo do konca trajanja akcije, ki je 

opredeljen v 8. točki tega dokumenta. V času trajanja akcije so splošni pogoji akcije na 

vpogled na spletni strani http://www.detekta.si/ugodnosti-stranke/ .  

16. Za vse spore, ki izhajajo iz naslova akcije je pristojno sodišče v Ljubljani.  

 

Ljubljana,  7. 3. 2017 
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