Posebni pogoji storitve A1 Geng

1. Splošno
Družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je
gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti ponuja tudi storitev A1 Geng (v nadaljevanju: A1
Geng) v skladu s svojimi Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za
potrošnike, Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev, Posebnimi pogoji uporabe storitve
mobilne aplikacije Moj A1 ter temi Posebnimi pogoji storitve A1 Geng in vsakokrat veljavnimi predpisi
Republike Slovenije.
A1 samostojno določa vse v zvezi z Storitvijo A1 Geng. A1 lahko kadarkoli ukine ali spremeni Storitev
A1 Geng in o tem obvesti Naročnike oziroma Uporabnike skladno z veljavno zakonodajo.
Posebni pogoji storitve A1 Geng (v nadaljevanju: Posebni pogoji) so neločljivi sestavni del Posebnih
pogojev uporabe storitve mobilne aplikacije Moj A1 ter veljajo v okviru oziroma kot del teh pogojev
– vse v vsebini, kot to določajo ti Posebni pogoji.

2. Opredelitve pojmov
Opredelitve, uporabljene v Posebnih pogojih storitve A1 Geng in v ostalih listinah, katerih priloga so
Posebni pogoji storitve A1 Geng, imajo pomen kot sledi:
a) Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj A1: so posebni pogoji, skladno s katerimi
A1 izvaja določene storitve in so objavljeni na www.a1.si.
b) Posebni pogoji storitve A1 Geng: so predmetni posebni pogoji, v skladu s katerimi A1 izvaja
storitev A1 Geng, kot je opredeljena v nadaljevanju.
b) Uporabnik storitve A1 Geng: vsaka oseba, ki na način in pod pogoji, določenimi s temi Posebnimi
pogoji, uporablja storitev A1 Geng.
c) Mobilna aplikacija Moj A1: je aplikacija, katero si Uporabnik in/ali Naročnik namestita na pametni
telefon, kateri podpira operacijski sistem iOS in Android. Funkcionalnosti mobilne aplikacije so med
drugim pregled naročniškega razmerja, plačevanje in pregled računov, polnjenje predplačniških
številk, skladno s temi posebnimi pogoji pa tudi koriščenje storitve A1 Geng.

3. Storitev A1 Geng
Storitev A1 Geng je storitev, ki uporabnikom omogoča, da se preko Mobilne aplikacije Moj A1 z
drugimi uporabniki združujejo v virtualne skupine A1 Gengi in na ta način pridobijo določene
ugodnost.
Storitev A1 Geng lahko uporabljajo naročniki tistih paketov A1, pri katerih je ta storitev izrecno
omogočena (navedeno v opisu paketa na www.A1.si) ter so hkrati registrirani uporabniki Mobilne
aplikacije Moj A1. Seznam paketov, pri katerih je omogočena uporaba storitve A1 Geng, je objavljen
na www.A1.si.
Uporabnik si mora za uporabo storitve A1 Geng v Mobilni aplikaciji Moj A1 najprej ustvariti svoj A1
Geng profil. Profil si ustvari tako, da si izbere svoj vzdevek ter se strinja s predmetnimi Posebnimi
pogoji storitve A1 Geng. Lahko si izbere tudi prikazno sliko. Uporabniku je nato dodeljena njegova
unikatna ID številka.
Ko ima uporabnik ustvarjen svoj profil, se lahko pridruži katerikoli virtualni skupini oz. gengu, ki še
lahko pridobiva nove člane skladno s temi pogoji (še nima 4 člane) ali ustanovi nov geng.

4. Virtualne skupine A1 Geng
V virtualne skupine A1 Geng (v nadaljevanju: A1 Gengi) se lahko vključujejo uporabniki storitve A1
Geng. Vsak A1 Geng mora imeti najmanj enega člana in ima lahko največ 4 člane. Člani so si med
seboj enakopravni.
Uporabniki storitve A1 Geng lahko ustanavljajo nove A1 Genge ali se pridružijo že obstoječim.
Nov A1 Geng lahko ustanovi vsak uporabnik storitve A1 Geng (ustanovitelj), ki še ni član nobenega
drugega A1 Genga, oziroma je od njegove vključitve v A1 Geng minilo že več kot 30 dni. Ob
ustanovitvi ustanovitelj izbere ime svojega A1 Genga, lahko pa tudi prikazno sliko in opis. Gengu je
dodeljena tudi njegova unikatna ID številka. Ustanovitelj A1 Genga je avtomatično njegov član.
Uporabniki storitve A1 Geng se lahko pridružijo že obstoječemu A1 Gengu tako, da pošljejo prošnjo
za članstvo v določen A1 Geng, ki ima manj kot 4 člane ali pa tako, da sprejmejo povabilo obstoječih
članov določenega A1 Genga za priključitev njihovemu gengu. Vsak uporabnik lahko pošlje prošnje
neomejenemu številu gengov, vendar le eno enemu gengu. Pridruži se tistemu gengu, ki prvi sprejme
njegovo prošnjo. Povabilo za pridružitev določenemu gengu je veljavno 6 dni.
Prošnjo za članstvo lahko potrdi katerikoli član A1 Genga, v katerega je bila prošnja poslana. Povabilo
za pridružitev določenemu A1 Gengu lahko pošlje katerikoli obstoječi član tega A1 Genga, če ima
geng manj kot 4 člane.
Člani A1 Genga so v svojem gengu prikazani s svojim vzdevkom, ID številko in prikazno sliko, če jo
imajo.
O prejetih prošnjah za priključitev določenemu A1 Gengu so člani tega genga obveščeni v Mobilni
aplikaciji Moj A1 ter z SMS sporočilom. O prejetem vabilu za priključitev določenemu gengu je
prejemnik obveščen v Mobilni aplikaciji Moj A1 in z SMS sporočilom. O priključitvi novega člana
določenemu A1 Gengu (bodisi na podlagi sprejema vabila, bodisi na podlagi sprejema prošnje za
priključitev) so člani tega genga obveščeni v Mobilni aplikaciji Moj A1 in z SMS sporočilom. V SMS
sporočilih je navedena tudi telefonska številka članov genga oziroma uporabnika, ki se želi priključiti
gengu.
Vsi A1 Gengi so objavljeni na javnem seznamu z imenom, ID številko, številom aktivnih članov ter
prikazno sliko in opisom, če ju imajo. Ob kliku na ime posameznega A1 Genga se prikaže več
informacij in sicer tudi opis skupine in seznam aktivnih članov z njihovimi vzdevki in prikaznimi
slikami.
Vsak aktiven član A1 Genga le tega lahko kadarkoli prostovoljno zapusti, drugemu gengu pa se lahko
priključi šele po poteku 30 dni od pridružitve prejšnjemu gengu.

5. Ugodnosti uporabnikov storitve A1 Geng
Uporabniki storitve A1 Geng z združevanjem v A1 Genge pridobivajo različne ugodnosti, ki so
vsakokrat posebej navedene pri posameznem naročniškem paketu, ki omogoča storitev A1 Geng.

6. Osebni podatki
Uporabniki storitve A1 Geng ob uporabi storitve v Mobilni aplikaciji Moj A1 ne vidijo nobenih osebnih
podatkov o drugih uporabnikih storitve A1 Geng. Vsak uporabnik je identificiran le z vzdevkom, ID
številko ter prikazno, če jo ima.
V poslanih SMS sporočilih v zvezi z včlanitvijo novih članov v določeni A1 Geng, skladno s prejšnjo
točko teh pogojev, je prejemnikom SMS sporočila razkrita tudi telefonska številka članov genga
oziroma člana, ki se želi priključiti gengu.
Uporabniki storitve A1 Geng se izrecno strinjajo z prejemanjem SMS sporočil skladno s temi
Posebnimi pogoji ter razkrivanjem svoje telefonske številke v primerih, navedenih v teh Posebnih
pogojih.

A1 Slovenija bo z osebnimi podatki uporabnikov storitve A1 Geng upravljal tako, da bo pridobljene
osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj A1 so sestavni del teh Posebnih pogojev, ter
dodatno urejajo področje varstva ter obdelovanja osebnih podatkov. Za vse, česar ti Posebni pogoji
ne urejajo, se neposredno uporabljajo Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj A1.

7. Končna določba
Predmetni Posebni pogoji pričnejo veljati 26. 9. 2017.

