PRAVILA NAGRADNE IGRE »Kdo bo femme fatale 2022?«

1. člen: Splošna določba
1.1 Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Kdo
bo femme fatale 2022?« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja Salomon d.o.o., Vevška cesta 52,
Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje (v nadaljevanju: Organizator).

1.2 Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani https://novice.svet24.si/.

1.3 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: Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se izvaja od 21. 4. 2022 do vključno 27. 5 .2022 do 23.59. ure na območju Republike
Slovenije.

3. člen: Namen nagradne igre
3.1 Namen nagradne igre je promocija znamke Femme fatale ter glasovanje in izbor femme fatale leta
2022.
4. člen: Pogoji za sodelovanje
4.1. Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

4.2. V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo
v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. V kolikor se želi k sodelovanju v nagradni igri prijaviti
oseba, mlajša od 18 let, mora prijavo za sodelovanje v njenem imenu podati zakoniti zastopnik (starš
ali skrbnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v
nagradni igri in s predmetnimi pravili te nagradne igre. V kolikor prijava za sodelovanje mladoletne
osebe ni podana s strani zakonitega zastopnika, je organizator ne upošteva. V kolikor mladoletna
oseba poda prijavo sama (bodisi, da lažno prikaže, da je podana s strani zakonitega zastopnika ali lažno
izkazuje starost nad 18 let), organizator ne odgovarja za posledice sodelovanja takšne osebe v

nagradni igri. V primeru, da je mladoletnik izžreban za nagrado v skladu s predmetnimi pravili te
nagradne igre, mora zakoniti zastopnik mladoletne osebe dodatno podati tudi pisno in podpisano
soglasje za prevzem nagrade ter pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre.
V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna
oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi.

4.3. Zaposleni s strani organizatorja, in njihovi najbližji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi
partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno. V nagradni
igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so
zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje
družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena
v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

4.4. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.

4.5. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili
nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila
v zvezi z nagradno igro.

4.6 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.

5. člen: Način sodelovanja v nagradni igri
5.1. V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki odgovori na nagradno vprašanje in izpolni spletni obrazec s
svojimi podatki. To lahko stori ali na spletni strani https://novice.svet24.si/femmefatale ali z
izpolnitvijo obrazca objavljenega v tiskanih edicijah, ki se oglašujejo pod blagovno znamko MEDIA24.

5.2. Izmed vseh sodelujočih v nagradni igri bomo najkasneje 30. maja 2022 žrebali nagrajence. Žreb
bo opravila tričlanska žirija v sestavi Maja Pristovnik (predsednica žirije), Andreja Merhar in Katja Kaja
Mejač. Vse tri predstavnice organizatorja.

5.3. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom.

5.4. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je
uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

6. člen: Nagrade
6.1 Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil 14 nagrad:
- 5 x Kolagen lift v tekočini
- 5 x MSM lift + Q10 v raztopini
- 4 x 1 skodelica iz kolekcije Live, love, sparkle

6.2 Nagrada se podeli, ko se izpolnijo vsi pogoji sodelovanja (ko sodelujoči glasuje, izpolni obrazec ter
je izžreban v končnem žrebu).

6.3 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).

6.4 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. Vsi nagrajenci izrecno
dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.svet24.si 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.

6.5 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.

6.6 Po prejemu popolnih podatkov bo organizator nagrajence v roku desetih (10) delovnih dni obvestil
o načinu prevzema nagrade.

6.7 Organizator bo, v kolikor je to potrebno, skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal
in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo
organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika.
Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli drugestroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec
sam. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki bo za
nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal
akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če
njegova vrednost presega 42 EUR. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji
25 % od vrednosti dobitka. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka
všteva v davčno osnovo. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju
sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. V kolikor podatka o davčni
številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. V primeru, da nagradni sklad ne zajema nagrad, ki presegajo
vrednost 42,00 EUR, nagrajenci niso dolžni sporočiti svoje davčne številke organizatorju.

6.8 Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali katero koli drugo nagrado.

7. člen: Varovanje osebnih podatkov
7.1 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.

7.2 Salomon d.o.o. 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.

7.3 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.

7.4 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 izvaja Media24. 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.

7.5 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. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka
zagotovil izbris osebnih podatkov iz baze najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

7.6 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.

7.7 Organizator nagradne igre bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade.
Podatke bo organizator ohranil v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni
odposlana. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, mora
organizator izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov takoj, ko se nagrada odpošlje.
Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno
uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe
nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov
po veljavni zakonodaji. V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časa in jih želel uporabiti za kakšne
druge namene, mora prejeti od nagrajencev izrecno privolitev. Organizator se zavezuje, da bo varoval
zaupnost posredovanih osebnih podatkov.
Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter samo za namen, za katerega so
pridobljeni – torej razpošiljanje nagrad. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni

podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva
brezplačno in sicer po elektronski pošti nagrade@salomon.si, organizator pa mora upoštevati njegovo
prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

7.8 Nagrajenec izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje objavo svojega imena in priimka,
njegovo fotografiranje in snemanje v promocijske aktivnosti organizatorja, kot tudi uporabo vseh
fotografij, posnetkov, in podatkov za promocijske aktivnosti v radijskem programu, na spletnih
straneh, družabnih medijih, vseh drugih medijih in lastnih promocijskih materialih, če bo to potrebno.

7.9 Nagrajenec se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre za kar od
organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

8. člen: Reklamacije
8.1 Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na
elektronski naslov: nagrade@salomon.si ali pokličete na številko 01/ 5880 400.

9. člen: Izključitev vključitve v SMS Klub
9.1 Udeleženci v nagradni igri s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključeni v noben SMS klub in
ne bodo prejeli nobenih SMS sporočil.

10. člen: Reševanje pritožb
10.1 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. Organizator
ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v
nasprotju s temi pravili.

10.2 Odločitve organizatorja so dokončne in veljajo za vse udeležence. Organizator ima pravico
umakniti, dopolniti ali spremeniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.

11. člen: Odgovornosti in pravice
11.1 Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

12. člen: Končne določbe
12.1 Ta pravila začnejo veljati na dan objave in se uporabljajo od vključno 27. 5. 2022.
(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

Ljubljana, 21. 4. 2022
Salomon d. o. o.
Gregor Repič, direktor

