SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

Uvodne določbe

1. člen
S temi členi so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira
Omar'ca Miha Paternoster s.p., Strniševa 43, 1231 Lj-Črnuče, dav.št.: 25553003(v nadaljevanju
organizator).

2. člen
Nagradna igra bo potekala v času od 15.4.2013 do 15.5.2013 na www.omarca.koticek.si in na
Facebook profilu Omar'ca Miha Paternoster s.p.. Nagradna igra bo potekala samo v Republiki
Sloveniji.

Sodelovanje v nagradni igri

3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradni igri, je potrebno klikniti VŠEČ MI JE na facebook strani Omar'ca Miha
Paternoster s.p.
Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

4. člen
Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci žrebanja enake
možnosti dobiti nagrado.

5. člen
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je
udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko odda svoj glas VŠEČ MI JE.

6. člen
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in
izvedbi nagradne igre.

7. člen
Žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja 17.5.2013. Nagrajenci bodo najkasneje v 5 delovnih
dneh po žrebanju objavljeni na Facebook strani Omar'ca Miha Paternoster s.p. ter obveščeni
po zasebnem sporočilu na Facebooku.
Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz organizatorja nagradne
igre ter družinskimi člani organizatorja.
Izžrebalo se bo 4 nagrajence in 2 rezervi.

8. člen
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

9. člen
Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s pravili nagradne igre.

Opis nagrad

10. člen
Vsi sodelujoči v nagradni igri imajo možnost, da prejmejo:

1. 1X regal Tempo - Alples - vrednost 85€
2. 1X komplet (2x stol + 1X mizica) - vrednost 35€
3. 2X stol - vrednost 30€
4. 1X stol - vrednost 15€

Prevzem nagrad

11. člen
Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili.

12. člen
Nagrajenci bodo o prejemu nagrad obveščeni po zasebnem sporočilu na Facebooku najkasneje v 5
delovnih dneh
od datuma žrebanja. Nagrado pa bodo prejeli po klasični pošti, na poštni naslov, ki ga bodo
naknadno posredovali organizatorju, najkasneje v roku 10 delovnih dni po zaključku žrebanja.

13. člen
Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi in s tem izgubi pravico do nagrade.
Nagradi se odpove tako, da organizatorju po elektronski pošti pošlje izjavo, da se odpoveduje
nagradi.
V tem primeru se nagrado podeli prvi rezervi v žrebanju.

Če se nagrajenec v 14 dneh ne odzove s posredovanjem naslova se smatra, da se odpoveduje
nagradi.
V tem primeru se nagrado podeli prvi rezervi v žrebanju.

14. člen
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani
www.omarca.koticek.si, na organizatorjevi Facebook strani za kar od organizatorja ne bodo
zahtevali plačila ali odškodnine.

15. člen
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso
prenosljive na drugo osebo.

16. člen
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno
škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Zaključek nagradne igre

18. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila,
se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre, dve leti. Vsa dokumentacija v zvezi z
nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z
veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

19. člen
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s
svojimi internimi akti.

Varstvo osebnih podatkov

20. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli, da organizator igre hrani
osebne podatke udeleženca, jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te igre in za namene
neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene
osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1(Ur. I. RS, št.
86/2004, 67/2007 UPB1). ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec
igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati
za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Miha Paternoster s.p., Stniševa ul.
43,
1231 Lj-Črnuče. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca
prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja.

21. člen
Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili
pridobljeni.

Končna določba
22. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 15.4.2013. V času trajanja nagradne igre so
pravila na vpogled na spletni strani www.omarca.koticek.si.

Omar'ca
Miha Paternoster s.p.
Strniševa ul. 43
1231 Lj-Črnuče

