Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah »30 let«
1. Splošne določbe
Organizator nagradnih iger »30 let« (v nadaljevanju: nagradne igre) je Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
(v nadaljevanju: organizator).
Nagradne igre bodo potekale na družbenih omrežjih Facebook (na uradni strani ZELENE DOLINE; v nadaljevanju
Facebook stran) in Instagram (na uradnem profilu zelene.doline – v nadaljevanju Instagram profil – in na uporabniških
profilih).
Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne
igre. Facebook je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije
bodo posredovani organizatorju.
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke ZELENE DOLINE in njene 30-letnice obstoja.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežij Facebook in Instagram, ki:


imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji;



sprejemajo pravila nagradne igre in pravila uporabe omrežij Facebook in Instagram.

Nagradne igre potekajo od 14. marca do 28. novembra 2017, trajanje posameznega krog pa je definirano v vsakokratnih
objavah na uradnih profilih ZELENE DOLINE, kot so navedeni v 1. točki in na spletnem mestu www.mlecnacesta.si (v
nadaljevanju spletno mesto).

3. Način sodelovanja
Oseba, ki želi sodelovati v posamezni nagradni igri, mora izpolnjevati zgoraj opredeljene pogoje in v času trajanja
posameznega kroga nagradne igre objaviti komentar, misel, sliko, video… (na Facebooku) oz. objavo (na Instagramu)
skladno s temo posameznega kroga, kot bo navedeno na uradnih kanalih na obeh družbenih omrežjih oz. na spletem
mestu.
Vsak sodelujoči lahko v posameznem krogu objavlja in komentira kolikokrat želi. Pridržujemo si pravico, da objave žaljive
vsebine brišemo.
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegovi podatki (ime in
priimek, kraj), če bo med nagrajenci, objavljeni na uradnih profilih Zelene Doline na družbenih omrežjih in na spletnem
mestu.

Uporabniki s sodelovanjem v nagradni igri na organizatorja te neodplačno in nepreklicno prenašajo neizključne, časovno
in prostorsko neomejene materialne avtorske pravice, navedene v 22. členu zakona o avtorski in sorodnih pravicah, na
vseh svojih (fotografskih) avtorskih delih in idejah v okviru nagradne igre in sicer za namene objave na spletnih mestih in
družbenih omrežjih organizatorja in v promocijske namene, kar med drugim vključuje objavo v slovenskih in tujih medijih,
spletnih portalih in v okviru marketinških in trženjskih akcij organizatorja nagradnega natečaja.

4. Nagradni sklad in prevzem nagrad
Vrsta, vrednost in število nagrad je odvisno od kroga nagradne igre in so jasno zapisani ob vsakem pozivu k nagradni igri
posebej. Organizator bo nagrade podelil sodelujočim, ki jih bo izbrala dvočlanska komisija, ki jo sestavljata dva
predstavnika organizatorja nagradne igre. Vsak sodelujoči lahko v posameznem krogu nagradne igre prejme le eno
nagrado.
Organizator bo nagrajence objavil na spletnem mestu najkasneje dva delovna dneva po koncu posameznega kroga
nagradne igre.
Prejemniki nagrad bodo o nagradah in osebnih podatkih, ki jih morajo poslati organizatorju za prevzem nagrade,
obveščeni v treh delovnih dneh po vsakokratnem izboru, z odgovorom na njihov komentar, s katerim sodelujejo v
nagradni igri oz. objavo, ki jo bodo objavili na Instagramu, in z objavo na uradnih profilih ter spletnem mestu.
Nagrajenci se morajo na obvestilo o nagradi odzvati v roku 2 delovnih dni in organizatorju preko zasebnega sporočila na
Facebook strani ali Instagram profilu sporočiti svoje osebne podatke: ime, priimek, datum in kraj rojstva, davčno številko
ter naslov, na katerega jim organizator pošlje nagrado. Za prevzem nagrade morajo mlajši od 18 let priložiti tudi
lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika. Če se nagrajenec v tem roku ne odzove, izgubi pravico
do nagrade in nagrada zapade.
Odvisno od vrste nagrade bodo nagrajenci nagrade dobili po pošti ali pa bodo dobili navodila za prevzem oziroma
koriščenje nagrade ob obvestilu o nagradi.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:


se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,



se pojavi dvom o zlorabi igre,



se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

5. Davki in akontacija dohodnine
V primeru vrednosti nagrade, višje od 42 €, bo organizator za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel
akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo
gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.
Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov, občino bivanja,
EMŠO, davčno številko, davčni urad, telefonsko številko in e-naslov).

6. Odgovornosti in pravice organizatorja
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:


nedelovanje družbenih omrežij Facebook ali Instagram,



storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,



nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih
tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,



kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

7. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov
sodelujočih v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja
varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o
nagradah, ponudbi organizatorja, vzorčenja in statistične obdelave podatkov.
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne
igre. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi z njegovo poslovno ponudbo.
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka,
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali
zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za
namene neposrednega trženja, in sicer po e-pošti na naslov info@mlekarna-celeia.si ali pisno na naslov: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 330 Petrovče. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika izbrisati
v 15 dneh od podane zahteve.
Nagrajenec organizatorju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem
spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.

8. Končne določbe
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico
sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah
in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani ZELENE DOLINE in
spletnem mestu.
Pravila nagradne igre so dostopna na Facebook strani in spletnem mestu.
V Petrovčah, 13. 3. 2017
Dopolnitev Pravil in pogojev sodelovanja v nagradnih igrah »30 let« dne 6. 4. 2017 v členu 3. (Način sodelovanja).

