SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE ''POLETNA KOŽA''
OPOZORILO: Ob prevzemu e-knjige se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj
navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri ‘’Poletna koža’’. Hkrati se uporabnik zaveže,
da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe spletne strani Zadovoljna.si.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Skladno s temi pravili prireja uredništvo spletne strani Zadovoljna.si nagradno igro ''Poletna
koža''.
1.2 Pogoji in način sodelovanja so objavljeni na spletni strani Zadovoljna.si.
1.3 Nagradna igra poteka od 21. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Nagrajenci bodo znani in objavljeni na
spletni strani Zadovoljna.si in/ali na Facebook strani Zadovoljna.si najkasneje v roku enega
tedna po zaključku nagradne igre.

2. DEFINICIJE POJMOV
2.1 Izvajalec in organizator nagradne igre ''Poletna koža'' na Zadovoljna.si je uredništvo
Zadovoljna.si (v nadaljevanju izvajalec). Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani Zadovoljna.si
je KANAL A, d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana. Naročnik je podjetje Bieresdorf d.o.o.,
Letališka 32, 1000 Ljubljana.
2.2 Pravila definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v nagradni igri sodelujejo.

3. POTEK
3.1 Vsi kandidati, ki želijo sodelovati, morajo oddati svoje podatke na spletni strani
poletnakoza.zadovoljna.si. in si naložiti e-knjigo v času od 21. 7. do 31. 8. 2017. E-knjiga je spletni
priročnik, ki ga uporabnik prevzame tako, da odda svoj elektronski naslov. Med vsemi kandidati bomo
najkasneje en teden po zaključku nagradne igre izžrebali 10 prejemnikov paketa Eucerin Micelarna
tekočina in AquaPORIN vlažilna nege za obraz.
3.2 Kandidati bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti in objavljeni na spletni strani
Zadovoljna.si. Nagrajenci na prejeto obvestilo o nagradi posredujejo svoje podatke za prevzem
nagrade (ime, priimek, naslov, kraj). V kolikor v roku treh delovnih dni podatkov ne posredujejo, se
nagrada podeli naslednjemu nagrajencu.
3.3 V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetjih Bieresdorf, d.o.o., in PRO PLUS,
d.o.o. Vsak nagrajenec je lahko izžreban samo enkrat.

3.4 Pravila nagradne igre so na voljo na spletni strani poletnakoza.zadovoljna.si. Sodelujoči v nagradni
igri so seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre. V primeru
kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v
tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

4. NAGRADE
4.1 Nagrado podarja naročnik nagradne igre, tj. podjetje Bieresdorf d.o.o., Letališka 32, 1000
Ljubljana.
4.2 Nagradni sklad:
10 x paket Eucerin Micelarna tekočina in AquaPORIN vlažilna nege za obraz.
4.3 Vrednost darilnega paketa je 32 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice
prevzema in uporabe nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Prav tako nagrade ni mogoče
zahtevati po preteku obdobja, ki ga ima nagrajenec za pošiljanje svojih podatkov organizatorjem.
4.4 Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR in se v skladu s 108. členom Zakona o dohodnine
ne všteva v letno davčno osnovo.

5. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA
5.1 Nagrajenec je dolžan izvajalcu nagradne igre posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek,
naslov, kraj, davčno številko).
5.2 Izvajalec oz. naročnik si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
-

Se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju;

-

Se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s splošnimi pogoji
spletne strani Zadovoljna.si in pravili nagradne igre ''Poletna koža''.

5.3 Če nagrajenec ne navede pravilnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti o izidu nagradne igre
po elektronski pošti v roku 24 ur po žrebanju se nagradi odpove oz. jo zavrne, izgubi pravico do
nje brez pravice do kakršnega koli drugega nadomestila. V tem primeru nagrada zapade oz. jo
lahko naročnik podeli drugemu.

6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Vsak sodelujoči izvajalcu in naročniku dovoljuje, da vodita, vzdržujeta, združujeta in obdelujeta zbirko
zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Izvajalec in naročnik zagotavljata varstvo osebnih
podatkov po zakonu. Izvajalec in naročnik lahko obdelujeta zbrane osebne podatke za namene
obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje
uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi,
novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Izvajalec in naročnik nagradne igre se
zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam. Prijavljeni soglašajo, da se lahko njihovi
podatki zbirajo, obdelujejo in uporabljajo v marketinške in trženjske namene organizatorjev. Izvajalec

in naročnik skrbita za varnost podatkov in jih ne bosta posredovala, posodila ali prodala tretji osebi
brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika.

7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da
jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca.
7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

8. SPREMEMBE
Izvajalec lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na
strani javnosti.
Izvajalec bos o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani
Zadovoljna.si ali poletnakoza.zadovoljna.si.
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