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SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
»Pravilno odgovori na vprašanja in se poteguj za
brezplačno družinsko vozovnico za nočno sankanje na
Veliki planini«
-

-

-

-

Velika planina d.o.o., Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica, je organizator nagradne igre
»Pravilno odgovori na vprašanja in se poteguj za brezplačno družinsko vozovnico za nočno
sankanje na Veliki planini«
Nagrajenec prejme družinsko vozovnico za nočno sankanje za 2 odrasla ter do 4 otroke, od 6.
do 14. leta starosti.
Nagradna igra poteka v času smučarskega sejma Snežinka, od 22. – 25.11.2018.
Velika planina d.o.o. (v nadaljevanju organizator) ima pravico spremeniti čas trajanja nagradne
igre
Organizator mora po končani nagradni igri v roku 3 dni objaviti nagrajenca. Nagrajenec
nagrado prevzame na blagajni nihalke na dan koriščenja.
Nagrajenec se mora ob prevzemu nagrade pokazati osebni dokument
Udeleženec zgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja
• udeleženec je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri
• udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri
Vrsta in opis nagrad sta objavljena v razpisu nagradne igre na spletni strani
Nagrade niso zamenljive za vrsto drugih nagrad, niso izplačljive v gotovini ali prenosljive na
tretje osebe
Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko na svoj elektronski naslov, ki ga je vpisal na
listek z odgovori
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni možna.
Organizator kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre,
in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in
jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter GDPR.
Ime in priimek nagrajencev bodo javno objavljeni na spletni in facebook strani, ter drugih
komunikacijskih omrežjih.
Organizator lahko e-mail naslove, ki jih sodelujoči napiše na list z odgovori, doda na emailing
listo ter sodelujočim pošilja novice o dogodkih. Organizator e-mail naslove ne bo posredoval
tretjim osebam. Sodelujoči v nagradnih igrah se lahko kadarkoli odjavi od emailing liste s tem,
da pošlje email z zadevo »ODJAVA« na info@velikaplanina.si
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Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave,
shranjevanja in uporabe:

•

elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih

•

pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja
o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom
v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

•

kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z
dostavo nagrade);

Velika planina d.o.o.,

Kamniška Bistrica, 20.11.2018
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