Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre
» Vestnikovo žrebanje za sočne nagrade «
1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizator nagradne igre z nazivom »Vestnikovo žrebanje za sočne nagrade« (v nadaljevanju:
nagradna igra) je podjetje PODJETJE ZA INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA, časopisno založniška
družba, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: organizator).
2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija časopisa in spletne strani Vestnik.si in pridobivanje
naročnikov.
3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
starejše od 18 let.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju PODJETJE ZA INFORMIRANJE
MURSKA SOBOTA, časopisno založniška družba, d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec,
izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi
nagradne igre.
Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
4. Pravila in pogoji nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in
https://tdn.media24.si/vestnik/Splosni-pogoji-vestnik-si-spletna-stran.pdf ter ju tudi sprejemajo
ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna
v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
5. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da izpolnijo kuponček, ki ga bodo na dogodkih Sočna
vilica delile promotorke Vestnika, in ga vržejo v škatlico iz katere bomo potem žrebali nagrajence.
6. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra bo potekala od 13.05.2022 do vključno 30.09.2022 do 12. ure.

7. Nagradni sklad
V nagradnem skladu je 10 nagrad, ki so navedene na hrbtni strani kupončka, ki ga sodelujoči
izpolnijo. In sicer:
Na eni strani kupona:
1. nagrada: ROTO GROUP – polet z balonom za eno osebo (marina mora potrditi firmo)
2. nagrada: SAVA TURIZEM – vikend paket
3. nagrada: LOVENJAKOV DVOR – nedeljsko kosilo za dve osebi
4. nagrada: PANVITA – Mesni center AVE – vrednostni bon
5. nagrada: SADJARSTVO FICKO Martin Ficko – marmeladni set
6. nagrada: PARADAJZ – knjige
7. nagrada: BIOTERME Mala Nedelja– vstopnice za kopanje
8. nagrada: KOTANYI – košarica njihovih izdelkov
9. nagrada: RADGONSKE GORICE Gornja Radgona – zavoj penin
10. nagrada: NONA družba za gostinstvo – kuponi

8. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine
Dobitniki nagrad, katerih vrednost presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni
ob prevzemu nagrade organizatorju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov in davčno
številko. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.
Organizator bo od dobitka za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal
akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost
dobitka všteva v davčno osnovo.
9. Žrebanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo 30.09.2022 na zadnji Sočni vilici, z naključnim žrebom določil
nagrajence v skladu s temi pravili.
V žrebanje se vključijo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v času trajanja nagradne igre in izpolnjujejo
vse ostale pogoje teh pravil.
V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za
udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji
udeleženec.
Uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime,
priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene
denarne protivrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev
Uporabniki, ki so sodelovali v nagradni igri, morajo svoje podatke (ime, priimek, poštni naslov)
poslati na elektronski naslov: sanja.ulen@vestnik.si v roku pet delovnih dni od razglasitve
nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen
in se nagrada ne podeli, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.
Izžrebanec 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.
Podatki izžrebanca (ime in priimek) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v časopisu
Vestnik in na spletni strani vestnik.si. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri
izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov (ime in priimek) v primeru zmage.
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.
11. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za
udeležbo v nagradni igri.
Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki so ga poslali po pošti ali po elektronski
pošti, po tem ko so bili izžrebani in obveščeni.
Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
- nagrajenec preko elektronske pošte ali pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov
(ime, priimek in poštni naslov).
12. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade
Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem
nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne
želi sprejeti ter sta tako organizator kot pogodbeni izvajalec nagradne igre v razmerju do
izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico
razpolaganja z nagrado v kakršen koli drugi namen.
13. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje
in
nadzoruje
zbirko
osebnih
podatkov
posameznikov
v
skladu
s

https://tdn.media24.si/vestnik/Splosni-pogoji-vestnik-si-spletna-stran.pdf
in
z
veljavno
zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR).
Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za
uporabo osebnih podatkov, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: info@vestnik.si.
Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih
podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.
14. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na www.vestnik.si, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled
vsem udeležencem.
15. Ostale določbe
Organizator nagradne igre in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če
to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil
bosta udeležence obvestila z objavo na www.vestnik.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri
po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje spremembami.
Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa
pred pristojnim sodiščem.
Ljubljana, 13.05.2022

Varstvo osebnih podatkov
Upravljavec vaših osebnih podatkov je PODJETJE ZA INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA, časopisno
založniška družba, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota, tel.: 02 5351 410, epošta: info@vestnik.si. Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete preko
elektronskega naslova info@vestnik.si ali preko navadne pošte na naslov PODJETJE ZA
INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA, časopisno založniška družba, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota.
Če želite sodelovati v nagradni igri, je posredovanje vaših osebnih podatkov obvezno; v
nasprotnem primeru namreč ne boste mogli sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti svoje nagrade.
Nameni, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, pravna podlaga za njihovo obdelavo in vaše
pravice so navedeni v spodnji tabeli:

Namen
Izvedba nagradne igre,
kar zajema:
- zbiranje prijav,
- izvedbo nagradnega
žrebanja,
- javno
objavo
izžrebancev (objava
imena, priimka ter
kraja
bivanja
na
spletni
strani
vestnik.si
- obveščanje o prejetih
nagradah in načinu
prevzema nagrad po
e-pošti in
- podelitev nagrad.

Pravna
podlaga
Obdelava,
potrebna za
izvajanje
pogodbe (pravil
nagradne igre)
(člen 6 (2) (b)
GDPR)

V ta namen bomo vaše
osebne
podatke
obdelovali do zaključka
nagradne igre.
Neposredno trženje, kar Privolitev (člen 6
zajema:
(1) (a) GDPR)
- obveščanje
o
ponudbi, novostih in
ugodnostih, novicah,
nagradnih igrah in
dogodkih.
V ta namen bomo vaše
osebne
podatke
obdelovali do preklica
vaše privolitve.

-

-

-

Pravice sodelujočih v
nagradni igri (sodelujoči v
nagradni igri lahko):
zahteva dostop do osebnih
podatkov,
zahteva popravek osebnih
podatkov,
zahteva omejitev obdelave
osebnih podatkov (npr. v
primeru, ko oporeka točnosti
podatkov),
zahteva izbris osebnih podatkov
(le če so za izbris podani
zakonski razlogi) in
zahteva prejem podatkov, ki jih
je posredoval upravljavcu v
strukturirani,
splošno
uporabljani strojno berljivi obliki
in pravico do prenosa podatkov
v takšnem formatu k drugemu
upravljavcu (t.i. pravica do
prenosljivosti).

- prekliče privolitev*,
- zahteva dostop do osebnih
podatkov,
- zahteva popravek osebnih
podatkov,
- zahteva omejitev obdelave
osebnih podatkov (npr. v
primeru, ko oporeka točnosti
podatkov),
- zahteva izbris osebnih podatkov
(le če so za izbris podani
zakonski razlogi) in
- zahteva prejem podatkov, ki jih
je posredoval upravljavcu v
strukturirani,
splošno
uporabljani strojno berljivi obliki
in pravico do prenosa podatkov

v takšnem formatu k drugemu
upravljavcu (t.i. pravica do
prenosljivosti).
* Preklic privolitve ne vpliva na
zakonitost
obdelav
osebnih
podatkov, ki so se izvajale na
podlagi privolitve pred njenim
preklicem.
Uveljavljanje, izvajanje ali
nasprotovanje pravnim
zahtevkom in izkazovanja
skladnosti z zakonodajo:
-upravljavec osebne
podatke po preklicu
privolitve hrani za
obdobje, ko je mogoče
uveljavljanje pravnih
zahtevkov
oziroma
dokler
ne
zastara
pregon prekrškov.
V ta namen bomo vaše
osebne
podatke
obdelovali še šest let po
zaključku nagradne igre
oz.
preklicu
vaše
privolitve.
Odmera
in
plačilo
akontacije dohodnine (v
ta namen upravljavec
obdeluje
le
osebne
podatke nagrajencev, ki
zadenejo nagrado
v
vrednosti nad 42 EUR).
V ta namen bomo vaše
osebne
podatke
obdelovali v skladu z roki,
ki jih določa davčna
zakonodaja.

Zakoniti interes
upravljavca (člen
6 (1) (f) GDPR) preprečevanje
nastanka
premoženjske
škode in zlorab ter
izkazovanje
skladnosti
poslovanja

- zahteva dostop do osebnih
podatkov,
- zahteva popravek osebnih
podatkov,
- zahteva omejitev obdelave
osebnih podatkov (npr. v
primeru, ko oporeka točnosti
podatkov),
- zahteva izbris osebnih podatkov
(če so za izbris podani zakonski
razlogi, npr. osebni podatki niso
več potrebni v namene, za
katere so bili zbrani) in
- ugovarja obdelavi osebnih
podatkov.

Izpolnjevanje
zakonskih
obveznosti
upravljavca (člen
6 (1) (c) GDPR)

- zahteva dostop do osebnih
podatkov,
- zahteva popravek osebnih
podatkov,
- zahteva omejitev obdelave
osebnih podatkov (npr. v
primeru, ko oporeka točnosti
podatkov) in
- zahteva izbris osebnih podatkov
(če so za izbris podani zakonski
razlogi, npr. osebni podatki niso
več potrebni v namene, za
katere so bili zbrani).

