PRAVILA NAGRADNE IGRE »IZBERI FEMME FATALE 2019«
1. člen: Splošna določba in organizator
Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre IZBERI FEMME FATALE 2019.
Organizator nagradne igre je SALOMON d. o. o., podjetje za zaposlovanje
invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Vevška cesta
52, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje, (v nadaljevanju: Organizator).
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.svet24.si.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti
seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja.
Pravila nagradne igre so obvezujoča za organizatorja in udeležence, ki s
sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne
podatke uporabi in obdeluje samo za potrebe omenjene nagradne igre. Osebne
podatke bo organizator obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov in internimi pravilniki o varstvu osebnih podatkov, sprejetimi pri
organizatorju.
2. člen: Čas izvajanja nagradne igre
Nagradna igra se izvaja od 25.8. do vključno 1.10. 2019 do 24. ure na območju
Republike Slovenije.
3. člen: Pogoji za sodelovanje
V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati
zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja ali družb, ki se oglašujejo pod
blagovno znamko MEDIA24 in njihovi ožji družinski člani. Mladoletne osebe
(mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno
soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne
igre. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z
nakupom kateregakoli izdelka, ki ga organizator nagradne igre trži preko svojih
prodajnih kanalov.
Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove
osebne podatke, ki jih ti posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi le
za potrebe omenjene nagradne igre in njene izvedbe.
S sodelovanjem v igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje,
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S podanim
soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju nagradne igre
podjetju SALOMON d. o. o., da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne
podatke za namene nagradne igre.
4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri
(1) Bralci revij pod okriljem medijev skupine MEDIA24 bodo lahko sodelovali v
nagradni igri IZBERI FEMME FATALE 2019 tako, da bodo na glasovnico, ki jo
najdejo v reviji Avenija in ostalih revijah, napisali, katero znano Slovenko bi izbrali

za Femme Fatale in v celoti izpolnili prijavnico ter jo poslali na naslov: Revija
Avenija, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje. Za svojo kandidatko FEMME
FATALE pa lahko glasujejo tudi na spletni strani www.svet24.si/femmefatale.
Obiskovalci spletne strani se lahko za sodelovanje v nagradni igri prijavijo tako,
da izpolnijo obrazec na spletni strani www.svet24.si/femmefatale, v katerega
vpišejo ime kandidatke, za katero glasujejo, ter svoje podatke (ime, priimek1,
telefonsko številko, datum rojstva in elektronski naslov.
Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje
soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene tržnih aktivnosti, z obvestilom,
ki ga posreduje na e-poštni naslov redakcija@svet24.si. Organizator bo v primeru
preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov iz baze
najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.
V primeru višje sile si organizator pridržuje pravico spreminjanja pravil nagradne
igre, ko je ta že v teku in o tem pravočasno obvesti sodelujoče. Morebitne
spremembe bodo objavljene na spletni strani www.svet24.si/femmefatale.
(2) Ob zaključku nagradne igre in sicer 2.10. 2019 ob 9. uri, bo komisija v sestavi:
- Petra Kancler
- Maja Pristovnik
- Katarina Štular
med vsemi prijavljenimi, ki bodo glasovali za svojo kandidatko Femme Fatale,
izžrebala nagrajence, ki bodo prejeli nagrade, ki so opredeljene v prvem odstavku
5. člena teh Pravil.
(3) V primeru, da v času trajanja nagradne igre producent ugotovi, da obstaja
sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani poslušalcev ali
drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima producent pravico, da prekine
nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.
(4) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.
5. člen: Nagrade
(1) Nagrade, ki jih bomo razdelili med sodelujočimi, so naslednje:
- 10x paket linije Spa Zen Rituals Kozmetike Afrodita
Nagrada se podeli, ko se izpolnijo vsi pogoji sodelovanja (ko sodelujoči glasuje,
izpolni prijavnico ter je izžreban v končnem žrebu).
Vsi posredovani osebni podatki, vključujoč elektronski naslov sodelujočega, so
namreč pogoj za prejem nagrade. Vsi pridobljeni podatki se bodo uporabljali
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004,
67/2007).
Nagrajenci bodo obveščeni po e-pošti, in sicer najkasneje en dan po izvedenem
končnem žrebu, rezultati nagradne igre pa bodo objavljeni tudi na spletni strani
www.svet24.si/femmefatale. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega
imena in priimka na spletni strani www.svet24.si/femmefatale, ter po potrebi tudi
v drugih medijih, ki se oglašujejo pod blagovno znamko MEDIA24 in se strinjajo z

obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre za kar od
organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih
podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom
obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati za gotovino.
Kadar je izžrebanec mladoletna oseba ali oseba, ki ji je odvzeta opravilna
sposobnost, nagrado v njenem imenu in za njen račun prevzame skrbnik.
Pravica do prevzema nagrade
žrebanja.

zastara v roku 30 dni od objave rezultatov

6. člen: Varstvo osebnih podatkov
(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 3. in 4. členu teh pravil (v
nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi
pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.
(2) Salomon d.o.o., ki obdeluje podatke za www.svet24.si, bo osebne podatke
(ime, priimek, datum rojstva, email ter telefonska številka) vpisala v svojo bazo.
Salomon d.o.o. bo kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali
preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z
zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.
(3) Osebni podatki iz prejšnjega člena se hranijo do preklica oz. največ 5 let.
Osebne podatke, ki se zbirajo izključno za namen izvedbe posamezne nagradne
igre, pa se brišejo po koncu nagradne igre.
(4) S Prijavo je sodelujoči seznanjen in v primeru, da podaja izrecno privolitev, da
podjetje kot tudi vsi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne
podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne
igre (ime, priimek, datum rojstva, email ter telefonska številka). S Prijavo se
sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletnih straneh.
Sodelujoči v nagradni igri lahko pri prijavi v nagradno igro označijo, da želijo, da
jih podjetje oziroma
pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov preko elektronskih in sms sporočil
obveščajo o pomembnih dogodkih, ali da želijo prvi izvedeti o novostih in vseh
pomembnih informacijah o nagradnih igrah, ki jih organizira Media24 ali Na
Nakupi.si. V kolikor je sodelujoči označil katero od navedenih možnosti mu bo
producent oziroma producentov pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov pošiljal
želeno, do preklica oziroma največ 5 let.
(5) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga,
uredništva in informatike pri organizatorju nagradne igre. Do njih lahko
posameznik dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris na naslovu:
https://op.salomon.si. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti
podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.

(6) Podjetje se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre,
varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo
posredovalo tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.
(7) S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo
njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti producenta, kot tudi
uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na
spletnih straneh in vseh drugih medijih.
7. člen: Reklamacije
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko
pošljete na elektronski naslov: redakcija@svet24.si ali pokličete na številko 01/
588 00 81.
8. člen: Reševanje pritožb
(1) 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. Komisija ima pravico iz nagradne igre
diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v
nasprotju s temi pravili.
(2) Odločitve organizatorja in komisije za nadzor žrebanja o vseh vprašanjih v
zvezi z nagradno igro so dokončne in veljajo za vse udeležence. Organizator ima
pravico umakniti, dopolniti ali spremeniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo
ustvarja.
9. člen: Končne določbe
(1) Ta pravila začnejo veljati na dan objave in se uporabljajo od vključno
1.10.2019.
(2) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ne bo mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
(2) Pravila nagradne igre so v celoti objavljena na www.svet24.si/femmefatale

Ljubljana, 25. 8. 2019

Salomon d. o. o.
Gregor Repič, direktor

