
Pravila spletnega tekmovanja 
- Izpolnite spletne ankete in zberite točke - 

Organizator: 

• Tekmovanje razvija in vodi podjetje iSense Solutions International Research 
SRL, ki ga zakonito zastopa administrator, v nadaljnjem besedilu organiza-
tor. 

• Tekmovanje bo potekala po tem pravilniku, katerega določbe so obvezne 
za vse udeležence. 

Definicije: 

Naslednji izrazi, uporabljeni tukaj, imajo naslednje pomene: 

• »Zmagovalec« je anketiranec, ki v anketah zbere 3000 točk, na njegov-
em računu kliknite gumb "Umakni nagrado" in bo prejel nagrado v višini 
30 evrov. 

• »Panel« je platforma, na kateri se lahko vsaka oseba, ki uporablja inter-
net, prijavi prostovoljno in se strinja, da bo redno sodelovala v anketah. 

• »Anketiranec« je oseba, registrirana v panelu, ki izpolnjuje spletne an-
kete. 

• »Anketa« ali »vprašalnik« se nanaša na spletno orodje, s katerim anketi-
ranec izrazi svoje mnenje o izdelkih ali storitvah, ki so predmet takšne 
ankete ali vprašalnika. 

Trajanje in območje, na katerem potekata tekmovanje: 

• Tekmovanje poteka v več državah: Bolgarija, Hrvaška, Srbija, Slovenija, Al-
banija, USA/ZDA, Velika Britanija (UK), Nemčija. 

• Tekmovanje poteka v obdobju 12 mesecev in ga je mogoče samodejno 
podaljšati z naslednjimi obdobji 30 dni do odločitve organizatorja 
prekinitve. 
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Udeleženci 

• Na tekmovanje so prijavljene vse osebe z računi na panelih Sense. 

• Vsaka fizična oseba, starejša od 16 let, ki ima na panelih Sense račun in veljaven e-
poštni naslov ter aktivno stanje v panelu (kar pomeni, da oseba pogosto odgovar-
ja na vprašalnike, ima veljaven e-poštni naslov, aktiven račun, svojega računa ni 
imela razglašen za neaktivnega, soglaša s sodelovanjem v anketah s pomočjo 
panela) lahko sodeluje v tekmovanju. 

• Če se član panela Sense ne odzove na anketo v 12 mesecih po prejemu vabil k 
anketam, si iSense Solutions International Research SRL pridržuje pravico, da 
takšno osebo razglasi za neaktivno. Organizator si pridržuje pravico, da izbriše vse 
člane, ki so bili neaktivni eno leto.  

• Vsak član panela Sense lahko v vsakem trenutku izrazi željo, da bi bil odstranjen s 
tega panela. Ko se oseba odloči, da bo izbrisala svoj račun, se podatki te osebe 
izbrišejo iz baze podatkov in s tako osebo ne bomo več v stiku. Če želi, se lahko 
oseba ponovno prijavi v panel, vendar izgubi prej pridobljen rezultat. 

Mehanizem tekmovanja 

• Osebe, ki želijo sodelovati na tekmovanju, se morajo prijaviti na panele Sense, ki 
imajo dostop do obrazca za prijavo. 

• Osebe, registrirane na panelih Sense, prejemajo vabila za izpolnjevanje spletnih 
anket na e-poštni naslov, ki so ga uporabile za registracijo na panel. 

• Za vsako anketo, ki jo izpolnijo, se udeležencem ponudijo točke. Število točk se 
razlikuje glede na trajanje ankete. 

• V vabilih je določeno trajanje ankete in ustrezno število točk. 

• Točke bodo prejele samo osebe s popolnim statusom za določeno anketo (tj. os-
ebe, ki so usposobljene za anketo, osebe, ki ne nehajo z izpolnjevanjem vprašalni-
ka). 

• Število točk se razlikuje glede na trajanje vprašalnika. 
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• Udeleženci si lahko svoje ocene ogledajo tudi po vsaki anketi na svojem računu na 
panelu. 

Nagrade 

• Podeljeno je neomejeno število nagrad v višini 30 evrov. 

• Osebe, registrirane v panelu, bodo prejele 30 evrov, ko bodo zbrale 3000 točk po 
zaključku spletnih anket in na računu kliknite gumb "Umakni nagrado". 100 točk 
predstavlja protivrednost 1 EUR.  

Postopek za dodelitev nagrad 

• Organizator prejme obvestilo s tekmovalne platforme, ko je anketiranec razvrščen 
kot zmagovalec in zahteva izplačilo nagrade in ga po e-pošti prosi, da predloži 
potrebne podatke za prejem nagrade (priimek, ime, bančni račun). 

• Nagrada bo ponujena izvedeno enkrat mesečno, 18. dne v trenutnega meseca. Če 
udeleženec po 18. dnevu tekočega meseca zbere 3000 točk, bo denar prejel 18. 
dne naslednjega meseca. 

• Če je 18. dan v mesecu sobota ali nedelja, bo denar nakazan prvi delovni dan po 
18. dnevu v mesecu. Pri obdelavi plačila se lahko pojavijo morebitne zamude do 
10 delovnih dni. 

• Če oseba do 17. dne v tekočem mesecu ni poslala potrebnih podatkov za 
potrditev plačila, bo denar prejela naslednji mesec, pri čemer mora biti navedeno, 
da mora izpolnjevati vse pogoje in navedeni postopek. 

• Identifikacijski podatki so potrebni za zagotovitev, da zmagovalec prejme nagrado 
in za razglasitev nagrad pristojnim javnim organom. Dokumenti se vodijo v skladu 
z zakonom. 

• Po odvzemu nagrade se bo rezultat anketiranca ponovno 0, ko pa bo ponovno 
zbral 3000 točk, bo ponovno razglašen za zmagovalca. 

Sodni postopki: 

Ta uredba velja za vse udeležence tekmovanja, ki ga organizira iSENSE SOLU-
TIONS INTERNATIONAL RESEARCH S.R.L, družba ustanovljena v Romuniji, s 
sedežem v Bukarešti, IVY Office, Occidentului 3rd, 3rd floor | 010981, 
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Bucharest, Romania, davčna številka RO35015004 vpisana v trgovinski register 
Bukarešte pod št. J40/11410/17.09.2015, e-poštni naslov support@sensepanel-
s.com, kontaktna oseba. 

Družba iSense Solutions International Research je pokroviteljica tekmovanja. 

Tekmovanje poteka v skladu z uredbo, nacionalno zakonodajo organizatorja in 
po veljavni zakonodaji v Romuniji. 

V primeru sporov se bosta stranki poskušali sporazumno dogovoriti. Vse 
sodne postopke rešujejo romunska sodišča v skladu z veljavno zakonodajo v 
Romuniji. 

Pristojbine in davki 
Organizator se zavezuje, da bo plačal pristojbino na dohodek od nagrad, ki so 
jih dobili nagrajenci, po tem pravilniku, v skladu z določbami Davčnega za-
konika; vse davčne obveznosti ali druge z njimi povezane obveznosti bodo 
izključno odgovornost zmagovalca. 
  

Druge klavzule 
• Pravila se lahko brezplačno pošljejo udeležencem na zahtevo, ki jo pošljejo na 

naslednji e-poštni naslov: support@sensepanels.com. 
• Pravila so javna in je do njih omogočen dostop prek spletne strani https://sensep-

anels.com
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