
POGOJI IN DOLOČILA 

Pred prijavo na »kampanjo #WowXperia« (»kampanja«), ki jo organizira družba Sony 

Corporation, temeljito preberite ter preglejte te pogoje in določila. S prijavo na kampanjo se 

šteje, da soglašate s temi pogoji in določili. Instagram na noben način ne sponzorira, podpira ali 

nadzira kampanje oziroma ni na noben način povezan z njo. Vsak sodelujoči v kampanji 

popolnoma odvezuje Instagram vsakršne odgovornosti. 

1. V kampanji lahko sodelujejo posamezniki, ki imajo račun za Instagram in so ob prijavi 

polnoletni v svoji državi ali regiji. Posamezniki, ki ob prijavi niso polnoletni, se na kampanjo ne 

smejo prijaviti brez soglasja svojega starša ali skrbnika. 

2. Če se želite prijaviti na kampanjo, morate izvesti te korake: 

・1. korak: začnite slediti računu @SonyXperia na Instagramu 

・2. korak: v svoj račun za Instagram naložite fotografije in/ali filme, ki ste jih posneli 

sami z napravo Xperia, in dodajte te ključnike: 

✔#WowXperia 

✔Ime svoje države ali regije, na primer: #Slovenija 

✔Ime svoje naprave Xperia, npr. #Xperia1lV (uporabite lahko 

kateri koli pametni telefon serije Xperia.) 

3. Fotografije in/ali filmi morajo biti posneti s pametnim telefonom serije Xperia. Za 

sodelovanje v kampanji mora biti vaš račun za Instagram javen. 

4. Sodelujoči ne smejo označevati ali prijavljati nobenega klevetniškega, obrekljivega, 

obscenega, pornografskega, prostaškega, grozečega ali nezakonitega gradiva (tako v povezavi s 

fotografijami in/ali filmi kot tudi z morebitnimi povezanimi komentarji/oznakami) ali kakršnega 

koli gradiva, ki bi lahko predstavljalo ali spodbujalo vedenje, ki bi bilo lahko obravnavano kot 

kaznivo dejanje ali zaradi katerega bi lahko nastala civilnopravna odgovornost oziroma bi kako 

drugače kršilo kakršno koli zakonodajo ali pogoje uporabe storitve Instagram. 

5. Fotografije in/ali filme bomo po svoji lastni presoji izbrali na podlagi koncepta kampanje ter 

v skladu s temi pogoji in določili ter jih nato objavili na spletnih mestih skupine Sony in v 

računih družabnih omrežij (s skupnim imenom »naši mediji«). Po postopku izbire bomo stik z 

vami vzpostavili prek neposrednega sporočila v lnstagramu z računa @SonyXperia lnstagram, 

da bomo preverili podatke o fotografijah in/ali filmih. Strinjate se, da vam za izbrane fotografije 

in/ali filme ne bomo plačali nobenega denarnega nadomestila, dali kakršnega koli darila ali 

vam pripisali katere koli druge vrednosti. 

6. Sodelujoči s pošiljanjem fotografij in/ali filmov v kampanjo jamči, da: 

1) so fotografije in/ali filmi v celoti skladni s temi pogoji in določili ter 

lnstagramovimi pogoji uporabe; 



2) so fotografije in/ali filmi originalni in da jih je sodelujoči posnel s pametnim telefonom serije 

Xperia; 

3) je sodelujoči lastnih vseh pravic (vključno z avtorskimi pravicami), da nam lahko podeli 

licenco za fotografije in/ali filme v skladu s temi pogoji in določili; 

4) fotografije in/ali filmi ne kršijo pravic nobene tretje stranke (vključno z osebnostno pravico, 

pravico do zasebnosti ali katerimi koli drugimi enakovrednimi pravicami osebe); 

5) je pridobil dovoljenje (vključno z dovoljenjem staršev ali skrbnikov, če so na fotografijah 

in/ali filmih prikazani otroci ali če fotografije in/ali filmi vsebujejo kakršne koli druge osebne 

podatke otrok) za uporabo fotografije ter vseh drugih osebnih podatkov vseh oseb, ki so 

prikazane na kateri koli fotografiji in/ali filmu, in 

6) je pridobil ustrezne licence, dovoljenja in/ali oprostitve za uporabo kakršne koli glasbe, slik, 

videa, zvoka, fotografij, besedila ali drugega gradiva, ki ga vsebujejo te fotografije in/ali filmi 

lastnikov. Sodelujoči potrjuje, da je pošiljanje fotografij in/ali filmov, pridobljenih pri tretjih 

osebah (vključno z na primer drugih spletnih strani ali iz spletnih dnevnikov), prepovedano in 

da uporaba takšnih fotografij in/ali filmov brez dovoljenja lahko predstavlja kršitev avtorskih 

pravic. 

7. Prispevke, ki jih delimo, lahko po lastni presoji kadar koli izključimo iz naših 

medijev. 

8. Sodelujoči nam podeljuje nepreklicno, neizključno, vsesvetovno in brezplačno licenco za 

kopiranje, spreminjanje, urejanje, prilagajanje, objavljanje, reprodukcijo, prikaz, distribucijo ali 

drugačno obliko uporabe fotografij in/ali filmov v katerem koli našem mediju (vključno s 

pravico do podlicenciranja za druga podjetja skupine Sony). Še zlasti udeleženec priznava in se 

strinja, da se fotografije in/ali filmi lahko objavijo v naših medijih in da lahko izbrane fotografije 

in/ali filme uredimo ali spremenimo (na primer obrežemo ali dodamo sliko, glasbo ali zvočne 

učinke). Kakršna koli druga uporaba fotografij in/ali filmov je predmet dogovora s sodelujočim. 

Sodelujoči jamči, da ima potrebne pravice za podelitev licence, opredeljene v tem členu. 

Sodelujoči se strinja, da se odreka vsem moralnim pravicam glede uporabe fotografij in/ali 

filmov. 

9. Ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi z uporabo objave fotografij, za reševanje 

kakršnih koli sporov s tretjimi strankami v zvezi s fotografijami in/ali filmi pa je odgovoren 

izključno sodelujoči na lastne stroške. Sodelujoči soglaša, da bo podjetja skupine Sony, 

direktorje, zaposlene in posrednike odvezal od vseh zahtevkov za odškodnino, škode, izgube, 

stroške ali izdatke, ki so na kakršen koli način povezani z njegovim sodelovanjem v tej 

kampanji, vključno z našo uporabo fotografij in/ali filmov in s sprejetjem s strani sodelujočega, 

ter prevzel odgovornost zanje. 

10. Ne dajemo nobenih izrecnih ali naznačenih zagotovil ali jamstev glede te kampanje, razen 

kot je izrecno opredeljeno v teh pogojih in določilih. Ne prevzemamo odgovornosti 



za kakršne koli tehnične napake ali napake v platformi Instagram ali internetu, ki bi lahko 

sodelujočemu preprečila prijavo na kampanjo oziroma prejemanje ali pošiljanje neposrednih 

sporočil. Ne izključujemo odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz naše lastne 

malomarnosti. 

11. Če ne uveljavimo katerega od navedenih pogojev ali določil, to ne predstavlja odpovedi 

tega določila. 

12. Če lokalna zakonodaja v državi ali regiji, v kateri ima sodelujoči stalno prebivališče, ne 

določa drugače, se za kampanjo ter te pogoje in določila, uporablja pravo Japonske. Za 

morebitne spore v zvezi s kampanjo je pristojno okrožno sodišče v Tokiu kot prvostopenjsko 

sodišče. 


