Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri #nedovolisipogrešati
Organizator nagradne igre je Celjski sejem, d.d., Dečkova 1, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator),
Izvajalec nagradne igre je Celuks d.o.o., Opekarniška 15b, 3000 Celje (v nadaljevanju: izvajalec).
Nagradna igra poteka od 12. 8. do 26. 8. 2019.
1. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri #nedovolisipogrešati (v nadaljevanju: nagradna igra) lahko sodelujejo polnoletne
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so davčni rezidenti Republike
Slovenije . Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njegovih odvisnih
družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane (starši, stari starši, bratje in sestre).
Organizator izrecno poudarja, da ne bo omogočil udeležbe v nagradni igri in izročitve nagrade
osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v nagradni igri.
2. Namen nagradne igre, pogoji in način sodelovanja
Namen nagradne igre je ozaveščanje o vrednotah ter integriteti današnje družbe ter promocija
organizatorja in blagovne znamke Celjski sejem - MOS.
V nagradni igri lahko vsak posameznik sodeluje le 1-krat. Vsi, ki v obdobju od 12. 8. do 26. 8. 2019 na
spletni strani www.nedovolisipogresati.si v okence vpišejo svojo željo in svoj e-naslov samodejno
sodelujejo v nagradni igri #nedovolisipogrešati in nam zaupaj svojo željo. Udeleženec s
sodelovanjem v nagradni igri soglaša s temi splošnimi pogoji in pravili sodelovanja, v nasprotnem
primeru se odpoveduje možnosti sodelovanja. Pravila sodelovanja nagradne igre so objavljena na
http://www.nedovolisipogresati.si.
3. Nagrade
Organizator bo izžrebal enega sodelujočega in mu izpolnil zapisano željo s predhodnim dogovorom z
nagrajencem o nagradi in organizaciji prevzema nagradne. Nagrada bo v nedenarni
protivrednosti do 500 €, sama struktura nagrade je odvisna od želje nagrajenca in bo obračunana
po dejanski vrednosti (npr. vikend najem avtodoma, večerja za nagrajenca in njegovo družino).
Posredovane želje sodelujočih morajo biti v skladu s splošno veljavnimi družbeno sprejemljivimi
moralnimi vrednotami in izražati veliko mero integritete ter biti v skladu z namenom in
sporočilom kampanje #nedovolisipogrešati, sicer bodo izločene iz nagradnega žrebanja s strani 3
članske komisije. Izžrebanec se strinja, da bo organizatorju ob prevzemu nagrade omogočil
fotografiranje in snemanje ter objavo foto in video materiala v promocijske namene na socialnih
omrežjih ter spletni strani organizatorja.
Nagrajenec (prejemnik nagrade) nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih
količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za denar ali jo
zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
4. Žrebanje

V žrebanju sodelujejo udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci bodo
izžrebani s pomočjo naključnega računalniškega žreba izmed podanih prijav. Žreb bo
nadzorovala tri članska komisija, ki jo imenuje organizator v prostorih organizatorja, in sicer 27. 8.
2019. V žreb bodo vključeni vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri,v
času trajanja nagradne igre, tj. od 12. 8. do vključno 26. 8. 2019. Komisija o žrebanju vodi
zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba. Odločitve komisije organizatorja so
dokončne.
Izžrebani nagrajenec mora na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati:
• ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka in pošta,datum rojstva,
●

telefonsko številko,

●

davčno številko ter davčno izpostavo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se izžrebanec ne odzove pravočasno na obvestilo o žrebu (24 ur),
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
• se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in pogoji,
• nagrajenec pred prevzemom nagrade ne predloži davčne številke.
V teh primerih bo komisija izžrebala 3 rezervne nagrajence. Žrebanje je dokončno, pritožba ni
možna.
Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.
5. Obveščanje nagrajenca in prevzem nagrade
Izžrebanec bo o žrebu obveščen z e-pošto na posredovani e-naslov na katero se mora odzvati v roku
24 ur. V nasprotnem primeru bo organizator štel, da se izžrebanec izrecno odpoveduje nagradi
in bo k prevzemu nagrade pozval rezervne izžrebance po vrstnem redu, kot so bili izžrebani.
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec pred prevzemom nagrade izkaže svojo
istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom. Organizator bo nagrajencu nagrado predal v z
njim predhodno dogovorjenem kraju in terminu, predvidoma med 30.8.2019 in 10.9.2019.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni mogoča
zamenjava nagrade. V primeru neodzivna več kot 4 pozvanih izžrebanih nagrajencev v
zastavljenem roku, se lahko organizator odloči, da se nagrada ne podeli.
6. Akontacija dohodnine
Organizator bo od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V
skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade
predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada
ne podeli. Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal

in odvedel akontacijo dohodnine v skladu s predpisi). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z
letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
7. Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem sodelujoči (v teh pravilih tudi: sodelujoči ali udeleženec) potrjuje ta pravila in
soglaša s tem, da bo organizator oddane podatke do preklica uporabljal za namen trženja obveščanja o vseh sejmih in dogodkih v obliki e-novic. V tem primeru se organizator zavezuje, da
bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih
podatkov. Podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Organizator bo uporabljal posredovane
podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.
Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri obkljukati eno izmed naštetih opcij (obkljukanje
»check-boxa«):
Dovoljujem, da mi Celjski sejem d.d. do preklica z moje strani, ki ga lahko na elektronski
naslov baze@ce-sejem.sipošljem kadarkoli, po elektronski pošti pošilja informacije o vseh
sejmih in ostalih dogodkih Celjskega sejma.
Ne dovoljujem, da mi Celjski sejem d.d. po elektronski pošti pošilja informacije o vseh sejmih in
ostalih dogodkih Celjskega sejma.
Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri podati izrecno soglasje (obkljukanje »check-boxa«):
Prebral sem in se strinjam s Splošni pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri
#nedovolisipogrešati .
Organizator pri izvedbi nagradne igre zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če
uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje ni
mogoče.
8. Varovanje podatkov
Nagrajenec bo objavljen na spletni strani organizatorja – www.nedovolisipogresati.si. Nagrajenec se
izrecno strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavi na spletni strani organizatorja, kakor
tudi foto in video material. Podatki o nagrajencu bodo trajno izbrisani v 90 dneh po preteku
nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje
in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Ti podatki so: ime,
priimek, naslov, elektronski naslov. Vsak sodelujoči lahko dodatno, z izrecnim soglasjem
(obkljukanje »check-boxa«), soglaša, da se njegovi vneseni osebni podatki uporabljajo za namene
obveščanja o drugih nagradnih igrah organizatorja, prejem novic o akcijah organizatorja in
novostih organizatorja. Podano soglasje lahko vsak sodelujoči prekliče z elektronskim sporočilom
na baze@ce-sejem.si, v katerem jasno izrazi, da preklicuje soglasje. Organizator se zavezuje, da
bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Splošno Uredbo o varstvu osebnih
podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeležencu pripadajo vse pravice
skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno
uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da bo organizator osebne podatke lahko
posredoval: - izvajalcu nagradne igre – Celuks d.o.o., izključno zaradi zagotavljanja izvedbe
nagradne igre. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače
zlorabljeni. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo
vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih posredovali v
okviru te nagradne igre. Zahteva se posreduje na naslov: baze@ce-sejem.si.
V primeru podaje zahteve za blokiranje ali izbris podatkov pred zaključkom nagradne igre sodelujoči
ne bodo več vključeni v nagradno igro. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih
podatkov in na nagradno igro, se lahko sporočijo organizatorju na elektronski naslov:
baze@ce-sejem.si. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 12.08.2019, in so v času
nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja –
www.nedovolisipogresati.si.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo na
primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

V Celju, 12.8.2019
Celjski sejem

