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I. SPLOŠNE DOLOČBE
T – 2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: T-2) v okviru svoje gospodarske dejavnosti svojim
naročnikom ponuja možnost uporabe aplikacije T-2 Poraba.
Aplikacija T-2 Poraba je mobilna aplikacija, ki naročniku T-2 mobilne ali fiksne telefonije (v nadaljevanju: uporabnik) omogoča
preprost nadzor nad porabo. Nudi podatke o porabi enot, klicev, poslanih SMS/MMS sporočil ter prenosu mobilnih podatkov
doma in v tujini za obdobje zadnjih treh mesecev.
Z namestitvijo aplikacije T-2 Poraba uporabnik izjavlja, da je prebral in da soglaša z tem Posebnim dogovorom.
Aplikacijo T-2 Poraba lahko uporabljate v internetnem omrežju v Sloveniji in v tujini ter v slovenskih mobilnih omrežjih. Uporabnik
si je za delovanje storitev v aplikaciji T-2 Poraba dolžan sam in na lastne stroške zagotoviti dostop do svetovnega spleta oziroma
mobilnega omrežja. Uporabnik je s sklenitvijo tega dogovora seznanjen s tem, da je za uporabo storitev v aplikaciji T-2 Poraba
prenos podatkov v mobilnem omrežju plačljiv in da se obračunava skladno s cenikom mobilnega operaterja.
Uporaba storitev aplikacije T-2 Poraba je omogočena z uporabo naprav, kot so tablični računalniki in pametni mobilni telefoni
(v nadaljevanju: naprave), ki ustrezajo vsakokratnim minimalnim tehničnim zahtevam aplikacije T-2 Porabe, razpoložljivosti
naprave, tehničnim omejitvam operacijskega sistema posamezne naprave ter pogojem izbrane spletne strani ali mobilne
trgovine (Google Play, Apple App Store.).
Aplikacija T-2 Poraba je brezplačna in javno dostopna za mobilne naprave, ki imajo operacijski sistem iOS (dostopno v App
Store) ali Android (dostopno v Google Play) in zaradi tehničnih omejitev ne deluje na ostalih operacijskih sistemih. Aplikacija
T-2 Poraba ne deluje na vseh (starejših) različicah operacijskih sistemov. Ob nadgradnjah aplikacije je mogoče, da je uporabnik
o novi verziji mobilne aplikacije T-2 Poraba obveščen preko aplikacije, ali se posodobitev izvede samodejno oz. je obveščen
na drug način.
Mobilna aplikacija T-2 Poraba je dostopna v slovenskem jeziku. Uporabljajo jo lahko zasebni in poslovni uporabniki. V primeru
spremljanja porabe za poslovne uporabnike (uporabnike ki niso potrošniki) so zadnje tri številke v skladu z Zakonom o
elektronskih komunikacijah (ZEKom) zakrite.

II. POGOJI NAROČILA NA APLIKACIJO T-2 PORABA
Aplikacija T-2 Poraba je namenjena spremljanju porabe za T-2 naročnike mobilne ali fiksne telefonije. Za spremljanje porabe
preko mobilne aplikacije T-2 Poraba, se mora uporabnik pred uporabo v aplikaciji identificirati z uporabniškim imenom
in geslom, ki sta enaka uporabniškemu imenu (elektronski naslov ali ID stranke) in geslu, s katerim naročnik T-2 storitev
vstopa na servisne strani T-2 oz. v uporabniški portal Horizont. Po uspešno opravljeni identifikaciji bo uporabniku omogočeno
spremljanje porabe T-2 mobilne in/ali fiksne telefonije.
Uporabnik se uporabniško ime in geslo zavezuje varovati skrbno pred tretjimi osebami tako, da je tretjim osebam
onemogočena nepooblaščena raba oziroma zloraba uporabniškega imena in gesla naročnika. Uporabnik odgovarja za
vse posledice in škodo, ki nastanejo zaradi zlorabe oziroma nepooblaščene uporabe teh podatkov in sicer v primerih, ko ni
uporabil vseh razumnih ukrepov za zaščito teh podatkov.
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III. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV (POLITIKA ZASEBNOSTI)
Obdelava osebnih podatkov s strani T-2 kot upravljavca poteka v skladu s Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov v
družbi T-2 d.o.o., dostopnimi na spletni strani https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja.
S sklenitvijo naročniškega razmerja ter v procesu uporabe storitev uporabnik T-2 zaupa večje število podatkov, katerih del
je kategoriziran kot osebni podatek. Del podatkov nastaja avtomatično s tem, ko uporabnik uporablja storitve T-2. T-2 se
zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal in obdeloval v skladu z veljavnimi predpisi in Splošnimi pogoji obdelave osebnih
podatkov v družbi T-2 d.o.o.
Z uporabo aplikacije T-2 Poraba uporabnik T-2 ne posreduje nobenih osebnih podatkov, z izjemo vrste uporabljene opreme
ter različice operacijskega sistema, ki se posredujeta v primeru napake in posledičnem prenehanju delovanje aplikacije T-2
Poraba. Ta dva podatka se obdelujeta z namenom uporabe aplikacije T-2 Poraba, tj. reševanja vzrokov napak, ki preprečujejo
oziroma otežujejo njeno uporabo.

IV. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Uporabnik z namestitvijo mobilne aplikacije T-2 Poraba ne prejme nobene garancije ali drugih jamstev za absolutno
zanesljivost aplikacije T-2 Poraba. V primeru morebitnega nedelovanja ali slabšega delovanja aplikacije bo T-2 po svojih
najboljših močeh prizadevala za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo funkcionalno in optimalno delovanje aplikacije T-2
Poraba, in sicer v čim krajšem času. Za samo nedelovanje ali slabše delovanje aplikacije T-2 Poraba družba T-2 ne
prevzema nikakršne odškodninske ali katerekoli druge odgovornosti. Izpis porabe je informativne narave.
Prav tako družba T-2 ne odgovarja za nepravilnosti, nastale zaradi uporabe neustrezne telekomunikacijske opreme ali ravnanja
uporabnika.
T-2 lahko kadarkoli ukine ali spremeni aplikacijo T-2 Poraba ter uporabnikom ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi jo le-ti
utrpeli zaradi ukinitve oziroma spremembe.

V. SESTAVNI DELI TEGA POSEBNEGA DOGOVORA
Za ponudbo veljajo poleg tega posebnega dogovora tudi Splošni pogoji poslovanja družbe T-2, Splošni pogoji uporabe
storitev preko mobilnega omrežja ter Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d.o.o.
Vse dodatne informacije ter splošni pogoji so dostopne na spletni strani www.t-2.net, telefonski številki za pomoč uporabnikom
064 064 064 ter v poslovalnicah T-2.
V Ljubljani, dne 14. 11. 2019		

T-2 d.o.o.
Gregor Štampohar,
Član poslovodstva družbe T-2 d.o.o.
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