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1. SPLOŠNA DOLOČILA UPORABE MOBILNE IGRE »JUNAKI SLOVENIJE« 

Nameščanje igre 

Namestitev mobilne igre »Junaki Slovenije« je brezplačna. Na voljo je za pametne telefone z 

operacijskim sistemom Android (4.4 ali novejši) in iOS (8.0 ali novejši). Igro lahko namestite 

preko spletne trgovine za aplikacije Google Play (za naprave z operacijskim sistemom Android) 

ali App Store (za telefone z operacijskim sistemom iOS). 

Uporaba in registracija  

Uporaba igre je brezplačna. Za svoje delovanje ne zahteva registracije, le vnos nadimka. Igra za 

delovanje potrebuje stabilno internetno povezavo. Po ceniku operaterja se uporabniku igre 

zaračuna prenos podatkov, v primeru, da uporabnik igre ne uporablja preko brezžične povezave 

(Wi-Fi).  

Nadgradnja aplikacije  

Mobilno aplikacijo bo STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE (v nadaljevanju SURS) 

redno nadgrajeval, zato priporočamo, da si jo ob nadgradnji takoj posodobite. Le tako vam bo 

zagotovljeno optimalno delovanje.  

Težave z igro  

V primeru težav z uporabo igre ali ob njenem nepravilnem delovanju, vas prosimo, da se obrnete 

na elektronski naslov junakislovenije.surs@gov.si. 

Ostala določila  

SURS si pridržuje pravico, da igro »JUNAKI SLOVENIJE« spremeni, zamenja ali nadgradi, po 

predhodnem obvestilu pa tudi umakne. Pogoji uporabe se lahko spremenijo po predhodni objavi 

na spletni strani in opozorilu uporabniku ob posodobitvi mobilne igre. 

Omejitev odgovornosti  
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SURS ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo zaradi nepravilne uporabe aplikacije ali 

zaradi kršitve zakonskih določil ali varnostnih pravil utrpeli uporabniki mobilne igre ali tretje 

osebe. 

2. POLITIKA ZASEBNOSTI 

 

Mobilna aplikacija »JUNAKI SLOVENIJE« zbira naslednje osebne podatke o uporabniku: 

1. Enotni identifikator naprave (angl. unique device identifier) – z uporabo ID povezujemo 

uporabnikovo napravo (pametni telefon) s podatki o njegovem vzdevku in stanju v igri (količina 

virtualne valute, točke, napredek ipd.). Uporabnik lahko ID naprave iz sistema izbriše s klikom na 

gumb "Ponastavi igro" znotraj aplikacije. 

2. ID uporabniškega računa na spletni strani Facebook. V primeru, da se uporabnik odloči, da bo 

aplikacijo »JUNAKI SLOVENIJE« povezal s svojim obstoječim uporabniškim računom pri 

Facebooku, od uporabnika pridobimo unikatni ID (Unique Facebook ID). Iz uporabnikovega 

uporabniškega računa pri Facebooku pridobimo tudi njegovo prikazno fotografijo, ki jo izrisujemo 

v mobilni aplikaciji z namenom personalizacije uporabniške izkušnje. Uporabnik ima možnost 

uporabo fotografije onemogočiti. Unique Facebook ID hranimo iz enakega razloga kot ID 

naprave. Z namenom, da lahko povežemo stanje igre z uporabnikovim profilom na Facebooku. 

S tem mu omogočimo prenos uporabniških podatkov med različnimi napravami, ki so v 

uporabnikovi uporabi.  Uporabnik lahko razveže povezavo s facebookom na svojem profilu na 

facebooku (na povezavi: https://www.facebook.com/settings?tab=applications).  

3. Če uporabljate igro, lahko prek avtomatiziranega sistema zbiramo tudi naslednje podatke, ki 

jih uporabljamo za namene delovanja in izboljševanja igre:  

 IP naslov, ki ga naprava posreduje strežniku ob prijavi v igro.  

 informacije o uporabi igre (statistika pravilno in napačno odgovorjenih vprašanj, število 

točk, število zmag, porazov ipd.). 

 nadimek uporabnika, ki služi identifikaciji uporabnikov med seboj. 

 

Zbrane podatke obdelujemo za namen delovanja in izboljševanja igre in jih ne posredujemo 

nobenim tretjim osebam. Podatkov tudi ne povezujemo z drugimi podatki, s katerimi razpolagamo. 

https://www.facebook.com/settings?tab=applications


 

 

 

 

 

 

Podatke, zbrane s pomočjo mobilne aplikacije »JUNAKI SLOVENIJE«, ščitimo pred 

nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, uporabo, zbiranjem, shranjevanjem, obdelavo, 

razkritjem ali uničenjem, v skladu z interno politiko varovanja informacij.  

Podatke hranimo toliko časa, kot je potrebno za uresničitev namena delovanja igre. Posameznik 

lahko zahteva: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave, prav tako ima 

pravico do ugovora obdelavi. Za vsa vprašanja v povezavi z osebnimi podatki je kontaktni naslov: 

dpo.surs@gov.si. 

3. AVTORSKE PRAVICE 

 
© Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je avtor izobraževalne igre z naslovom Junaki 

Slovenije. Razvoj izobraževalne igre je bil omogočen s sredstvi iz evropskega projekta Data 

collection for sub-national statistics (mainly cities). Vir za statistične podatke v kvizu, ki so predmet 

omenjenega projekta, so SURS, pooblaščeni izvajalci državne statistike in druge ustanove. V kvizu 

so tudi vsebine, ki so povzete po javno dostopnih medijskih virih (Wikipedija, občinske 

predstavitvene spletne strani, občinski turistično informacijski centri idr.). Podatki in informacije, 

povzete po javno dostopnih medijskih virih niso nujno popolne, izčrpne, točne, pravilne ali 

posodobljene. SURS v zvezi s podatki in informacijami, kateri vir niso izvajalci državne statistike, ne 

prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost.  

 

 

  

 

http://www.stat.si/dokument/5157/PolitikaVarovanjaInformacij.pdf

