Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z. o. o.

Splošni pogoji sodelovanja in izvedbe nagradne igre
Tradicionalna nagradna igra KZ Šaleške doline 2020
1) Organizator nagradne igre je Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o., Metleče 7,
3325 Šoštanj, tel. (03) 898 49 70, email: info@kz-saleska dolina.si. Ti pogoji so javno
objavljeni na spletni strani www. kz-saleska dolina.si in v vseh poslovalnicah
organizatorja.
2) Namen nagradne igre je promocija organizatorja.
3) Nagradna igra poteka od 10. 2. 2020 do vključno 28. 8. 2020.
4) V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da
udeleženec soglaša z vsemi pravili nagradne igre, vključno z obdelavo njegovih
osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (obveščanja o izdelkih in
storitvah zadruge, kar vključuje vse blagovne skupine ter blagovne znamke v lasti
zadruge). V kolikor udeleženec do poteka nagradne igre umakne soglasje za
neposredno trženje, nima pravice sodelovanja v nagradni igri. Šteje se, da s
sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša s pravili nagradne igre.
Zaposleni pri organizatorju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani, v nagradni igri
ne smejo sodelovati.
5) Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
6) Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da izpolni nagradni kupon in ga odda v
škatlo za zbiranje kuponov (boben), ki se nahaja v vsaki poslovalnici KZ Šaleška
dolina (KT Velenje, KT Šmartno ob Paki, TPC Šoštanj, TPC Saša, KT Luče, Market
Toplica in Sadjarstvo Turn). V primeru, da bo kupon ne bo izpolnjen pravilno in ne bo
vseboval obveznih podatkov, sodelujoči ne bo uvrščen v žrebanje oziroma v primeru,
da je izžreban, ne pridobi pravice do nagrade in se namesto njega izžreba druga
oseba.
7) Organizator bo v okviru nagradne igre podelil naslednje nagrade:
• 1. nagrada: električno kolo DEVRON 26122 z elektro pogonom
• 2. nagrada: 5-dnevni paket letovanja v Termah Olimia v Podčetrtku za 4
osebe + karte za bazen
• 3. nagrada: vikend paket letovanja v Termah Olimia v Podčetrtku za 4 osebe
+ karte za bazen
• 4. – 10. nagrada: 10 l jabolčnega soka SLODAR
• 11. – 20. nagrada: praktična nagrada (majica in kapa)
8) Nagrade se podelijo z naključnim žrebom (slepo vlečenje nagradnih kuponov iz
bobna). Žrebanje nagrad bo potekalo po izteku nagradne igre, in sicer v programu
Radia Velenje.

9) Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago. Pravice prevzema nagrade ni
mogoče prenesti na tretjo osebo.
10) Vsak nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo njegovih osebnih podatkov
(ime, priimek, naslov) ter fotografij in videoposnetkov, posnetih ob prevzemu
podatkov, na spletni strani organizatorja in v prostorih organizatorja (npr. oglasne
deske). Organizator bo nagrajenca o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 3
(treh) delovnih dni po izvedenem žrebanju v pisni oziroma elektronski obliki.
11) Udeleženci so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet
obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za nagrade plača
organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek,
naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer
najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade. Predložitev
navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, od katere je potrebno
plačati akontacijo dohodnine. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje
v zahtevanem roku, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:
•
•
•
•
•

se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz.
da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne
igre ali jih ne izpolni pravočasno
udeleženec odkloni nagrado

Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na
podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.
12) Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.
13) Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov (ime in
priimek, ) na spletni strani organizatorja.
Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in
sneman za promocijske aktivnosti organizatorja pri čemer se fotografije, posnetki in
podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih tiskanih
ali elektronskih medijih.

14) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju
zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
EU (GDPR). S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju,
da kot upravljavca zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre,
za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga in za pošiljanje različnega
reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih
komunikacijskih, ki jih udeleženec obkroži na kuponu, kot npr.: telefon, osebna pošta,
elektronska pošta in mobilni telefon. Navedene podatke organizator obdeluje za
lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili
svojemu namenu. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v
skladu z veljavnimi predpisi o varstvu, obdelavi in hrambi osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam,
razen če je to potrebno zaradi izvedbe namenov zbiranja osebnih podatkov. V času
upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov,
skladno z veljavnimi predpisi. Zahtevo za uveljavitev pravic ali preklic soglasja
udeleženec nagradne igre pošlje na naslov organizatorja ali na e-naslov info@kzsaleska dolina.si. Preklic soglasja je mogoč tudi preko povezave v elektronskem
sporočilu.
Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim
preklicem.

15) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejme pravila nagradne igre in z njimi
soglaša.

16) Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem
obvestil udeleženca. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih
ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče po sedežu organizatorja nagradne igre.
Sestavljeno: Šoštanj, 5. 2. 2020
Dopolnjeno: Šoštanj, 19.5.2020

