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Splošni pogoji za pridružitev UNICEF-ovemu programu Starši otrok sveta 

med oddajo Vid in Pero šov za UNICEF 

 

Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju UNICEF Slovenija) 

upravlja program mesečnega darovanja Starši otrok sveta. Preko programa zbira sredstva za izvajanje 

programov nujne pomoči otrokom v kriznih razmerah in programov razvojne pomoči otrokom v državah v 

razvoju. UNICEF Slovenija zbrana sredstva nameni v splošni sklad UNICEF-a. 

 

V sklopu oddaje Vid in Pero šov za UNICEF, ki poteka v soboto, 14. decembra 2013 ob 21. uri na POP TV, in 

ponovitve iste oddaje v nedeljo, 15. decembra 2013, se posamezniki lahko pridružijo programu Starši otrok 

sveta prek brezplačne telefonske številke 080 26 96 ali na spletni strani www.unicef.si. 

 

– KLICI NA BREZPLAČNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 080 26 96 

V času oddaje so klici na brezplačno telefonsko številko 080 26 96 usmerjeni v dva klicna centra: klicni 

center na Linea Media in klicni center znanih na PRO PLUS (slednji deluje le v času predvajanja oddaje 

v živo). Operaterji za UNICEF Slovenija zbirajo podatke kličočih. Ob klicu posameznik operaterju pusti 

naslednje podatke: ime, priimek, naslov, poštna številka in pošta ter telefonska številka. Pridobljeni 

podatki so last UNICEF-a Slovenija, ki se zavezuje, da bo z njimi ravnal v skladu z veljavnimi predpisi, ki 

urejajo varstvo osebnih podatkov. 

 

– SPLETNA STRAN WWW.UNICEF.SI 

V času oddaje se posamezniki lahko pridružijo programu mesečnega darovanja prek spletne strani 

www.unicef.si. V obrazcu posamezniki pustijo naslednje podatke: ime, priimek, naslov, poštna številka in 

pošta, telefonska številka, elektronski naslov in želena višina mesečne donacije. Pridobljeni podatki so 

last UNICEF-a Slovenija, ki se zavezuje, da bo z njimi ravnal v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo 

varstvo osebnih podatkov. 

 

UNICEF Slovenija posamezniku po oddaji pošlje pooblastilo, ki ga posameznik izpolni in podpisanega vrne 

UNICEF-u Slovenija. 

 

Mesečni darovalec lahko postane polnoletna oseba, ki ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun.  

 

S klicem na brezplačno telefonsko številko 080 26 96 posameznik potrjuje, da soglaša s temi pravili. 

 

Reklamacije v zvezi z delovanjem telekomunikacijskega omrežja sprejemajo ponudniki telekomunikacijskih 

storitev. Reklamacije glede programa mesečnega darovanja sprejema UNICEF Slovenija na elektronskem 

naslovu starsiotroksveta@unicef.si. 

 

 

Ljubljana, 13. 12. 2013 
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