NAGRADNA IGRA

SPAR - JANŽEVEC
PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nadaljevanju navedena pravila in pogoji določajo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v
nagradni igri »Spar - Janževec«.
1. Uvodne določbe
S pričujočim dokumentom so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizirajo
Radgonske gorice d.o.o., Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona.
Organizator nagradne igre je podjetje Radgonske gorice d. o. o, Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona.
Nagradna igra traja od 8. 8. 2018 do 13. 8. 2018.
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen
oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z
njihovimi ožjimi družinskimi člani.
Žrebanje dobitnika bo v torek, 21. 8. 2018.
Dobitniki bodo pisno objavljeni do 24. 8. 2018 na spletni strani www.radgonske-gorice.si in na
Facebook strani Radgonskih goric d.o.o. (https://www.facebook.com/RadgonskeGoriceDd). Dobitniki
bodo o izidu nagradne igre ter o podrobnostih prevzema nagrade obveščen po (elektronski) pošti oz.
telefonsko.
2. Pomen nekaterih pojmov
Organizator nagradne igre so Radgonske gorice d. o. o., Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona.
Udeleženec v nagradni igri je fizična oseba, ki izpolni vse zahteve pričujočega razpisa za nagradno igro
in s tem sprejme pogoje in pravila sodelovanja v nagradni igri.
Dobitnik je udeleženec v nagradni igri, ki je izpolnil zahteve razpisa za nagradno igro v skladu s pravili
in pogoji, navedenimi v pričujočem dokumentu.
Nagrajenec je dobitnik, ki nagrado dejansko prejme oz. prevzame.

3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se začne 8. 8. 2018 in traja do vključno 13. 8. 2018.

4. Sodelovanje v nagradni igri
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina:
-

Z nakupom najmanj dveh steklenic Janževca 1 l v trgovinah Spar.
V tem primeru udeleženec pošlje račun oz. njegovo kopijo (kot dokazilo o ustrezni količini in
obdobju nakupa), skupaj s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, pošta in kraj, telefonska
številka in e-naslov), na naslov organizatorja nagradne igre: Radgonske gorice d.o.o.,
Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona. V končnem žrebanju bodo upoštevane vse pošiljke, ki
bodo prispele do 20. 8. 2018 in bodo izpolnjevale zahtevane pogoje.

-

Brez nakupa.
V tem primeru udeleženec na e-naslov andreja.novak@radgonske-gorice.si pošlje zgodbo/opis
zabavnega dogodka, pri katerem je tako ali drugače bil vključen Janževec. Pri tem naj bo
zgodba spisana v Wordovem dokumentu, pripetem k poslanemu mailu, in vsebuje naj vsaj
1500 znakov (brez presledkov). Zgodbe je treba poslati v času trajanja nagradne igre, t. j. od 8.
8. do 13. 8. 2018. Zgodbi je treba dodati kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, pošta in
kraj, telefonska številka in e-naslov).

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti
nagrado.
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen
oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z
njihovimi ožjimi družinskimi člani.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med te stroške med
drugim štejejo:
- Pošiljanje pošiljke (računa z osebnimi podatki) preko Pošte Slovenije.
- Strošek dostopa do interneta.
- Strošek prenosa podatkov z interneta.
Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v igri
sodelujejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko
podana po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi.
S sodelovanjem v razpisani nagradni udeleženec sprejema pričujoče splošne pogoje sodelovanja v
nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.radgonske-gorice.si.
5. Nagrada
Nagradni sklad šteje:
- 10 krat po 24 pločevink špriCARja z Janževcem.

Izžrebanih bo torej 10 dobitnikov, od katerih vsak prejme po 24 pločevink.
6. Žrebanje in objava dobitnikov
Žrebanje bo izvedeno 21. 8. 2018. Žrebanje bo opravila komisija organizatorja, imenovana s strani
vodstva organizatorja. Dobitnik oz. seznam dobitnikov nagradne igre bo objavljen pisno na spletni
strani www.radgonske-gorice.si in/ali Facebook strani Radgonskih goric d.o.o. Dobitnik bo o izidu
nagradne igre ter o podrobnostih prevzema nagrade obveščen tudi po (elektronski) pošti oz.
telefonsko.
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve
nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v
morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo
zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati
kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.
Komisija opravi žreb tako, da ne posega v pravila varovanja podatkov sodelujočih.
Med udeleženci nagradne igre bo izžrebano 10 dobitnikov, ki bodo prejeli po 24 pločevink izdelka
»špriCAR z Janževcem«.
O žrebu dobitnika komisija vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
 Datumu, uri in kraju žrebanja kuponov
 Članih komisije
 Poteku žrebanja
 Dobitnikih
 Uri zaključka žrebanja
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
7. Prevzem nagrad
Rezultati žrebanja na podlagi pravilnega odgovora so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni
mogoče zamenjati. Dobitnik bo o nagradi in osnovnih podatkih, potrebnih za njen prevzem, obveščen
najkasneje v 8 dneh po žrebanju, po elektronski pošti oz. telefonsko. Vsi dobitniki so vedno po prejemu
obvestila o rezultatih nagradne igre dolžni organizatorju najkasneje v 8 dneh posredovati naslednje
osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in davčno
izpostavo ter kopijo potrdila o davčni številki. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti
odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev staršev oz. zakonitega
zastopnika.
V primeru, da dobitnik zahtevanih podatkov ne posreduje v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico
do prejema nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade temu izžrebancu.
Nagrade se torej v tem primeru ne podeli.
Nagrajenec nagrado prevzame na sedežu organizatorja v Gornji Radgoni (oz. po dogovoru).
Organizator bo nagrado izročil nagrajencu najkasneje v roku tedna dni po zaključenem žrebanju.

8. Davki od nagrad
Organizator bo od nagrad/e obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z
veljavnimi predpisi. Izžrebancem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno
osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Predložitev potrdila o davčni številki je
pogoj za izročitev nagrad.
9. Varovanje in uporaba osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).
V skladu z GDPR sme organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je
podana osebna privolitev posameznika (udeleženca). Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje
posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki ga uporabnik potrdi
s sodelovanjem v nagradni igri, torej v pričujočem primeru:
- S tem, da v skladu z razpisom nagradne igre na naslov organizatorja pošlje račun in svoje
podatke.
- S tem, da v skladu z razpisom nagradne igre na navedeni e-naslov pošlje zgodbo in svoje
podatke.
Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:
"Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetje Radgonske gorice
d.o.o. moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih
podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na
naslov info@radgonske-gorice.si ali po pošti na Radgonske gorice d.o.o., Jurkovičeva 5, 9250 Gornja
Radgona. Nagradna igra traja od 8. 8. 2018 do 13. 8. 2018."
Organizator bo kot upravljavec osebnih podatkov, ki jih pridobi od sodelujočih, le-te uporabljal
izključno za naslednje namene:
- izvedbo nagradne igre v vseh vidikih
- obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence)
- objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre (velja samo za nagrajence)
Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja
varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil
dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.
Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Radgonske gorice d.o.o. in/ali pri pogodbenih
obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika
obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.
Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora
(EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi
določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).
Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim
osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih
podatkov s strani sodelujočega.
Sodelujoči je seznanjen, da:
- lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
- lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
- lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz
člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih
podatkov za namene te nagradne igre
- lahko zahtev omejitev obdelave osebnih podatkov
- lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in
strojno berljivi obliki
- lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov
krši Splošno uredbo o varstvu podatkov
Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne
informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov preko elektronskega
naslova info@radgonske-gorice.si ali na naslovu Radgonske gorice d.o.o., Jurkovičeva 5, 9250 Gornja
Radgona. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi
pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.
Organizator nagradne igre ima torej pravico do objave osebnih podatkov dobitnikov za namen javne
objave dobitnikov nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri dobitnik poda soglasje, da se njegovi
osebni podatki objavijo na spletni strani www.radgonske-gorice.si in Facebook strani Radgonskih goric
d. o. o., in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre. Istočasno tudi soglaša, da se
njegovi osebni podatki hranijo na način, določen z veljavnimi predpisi in s temi pravili ter da se
uporabijo za morebitne promocijske namene organizatorja v prihodnosti.
10. Zaključek nagradne igre
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:


dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila igre, se
hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta po zaključenem žrebanju.



dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se
hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu
s svojimi internimi akti.
11. Končne določbe
Pravila nagradne igre stopijo v veljavo 8. 8. 2018. V času trajanja nagradne igre so pravila sodelovanja
v nagradni igri na vpogled na spletni strani www.radgonske-gorice.si.

