SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
TENIS SLOVENIJE IN EWOPHARME (PERSKINDOL)
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri “Perskindol” (v nadaljevanju nagradna igra). Organizator nagradne
igre je Teniška zveza Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, matična številka: 5245834000, ID za DDV: SI83932658
(v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 9. junija 2020 do vključno 23:59 ure 15. junija
2020. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se pristopom k
nagradni igri z njimi v celoti strinjajo.

POGOJI SODELOVANJA
2. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe
(mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se uvrščajo:
strošek dostopa do interneta; strošek prenosa podatkov z interneta in podobno.

NAMEN NAGRADNE IGRE
3. člen
Namen nagradne igre je promocija produktov Perskindol v povezavi s teniško dejavnostjo na Facebook in Instagram profilu
organizatorja. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa
organizator nagradne igre.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
Nagradna igra poteka od 9. junija pa do vključno 15. junij 2020 na družabnem omrežju Facebook na naslovu
https://www.facebook.com/tenisslovenia/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s
Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator
nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo
sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), osebe, ki
neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne
igre.
Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da
so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu
sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je
udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni
izpolnil pravočasno; v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna. V primeru, ko udeleženec izgubi
pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Udeleženec nagradne igre podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem za potrebe oglaševanja oz. objav
tako pridobljenega gradiva v vseh medijih organizatorja oz. brez pravice do nadomestila oz. plačila.

NAČIN SODELOVANJA
5. člen
Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da oddajo komentar pod Facebook ali Instagram objavo. V žrebanju sodelujejo
izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradne igre. Za pridobitev vzorca Perskidol izdelka je potrebno poslati
osebne podatke (ime in priimek) ter želeni naslov dostave v zasebno sporočilo na Facebook ali Instagram oziroma na
marketing@tenis-slovenija.si.
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat na posameznem kanalu družbenih omrežij (enkrat na Facebooku
in enkrat na Instagramu). Nakup produktov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop
do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora
zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja marketing@tenis-slovenija.si. V tem primeru se
sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz
nagradne igre izhajajo.
Dobitniki nagrad bodo objavljeni na Facebook in Instagram strani Tenis Slovenije.
Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

NAGRADE
6. člen
V sklopu nagradne igre bodo podeljene tri (3) nagrade, ki so Perskindol Active Classic gel 100 ml.

Vzorci gelov Perskindol bodo poslani prvim dvesto sledilcem, ki bodo organizatorju poslali ustrezne podatke.
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD
7. člen
Žrebanje bo potekalo 16. junija 2020 na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena
komisija. Žreb bo opravljen tako, da bo izmed komentarjev, objavljenih v objavah vezanih na nagradno igro, nagrajenca
izžrebala 3-članska komisija predstavnikov izvajalca, ki izpolnjuje zahteve 4. člena. Žreb bo računalniško evidentiran oz.
se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.
Ob zaključku nagradne igre bodo na Facebook in Instagram strani Tenis Slovenije objavljena imena nagrajencev. Vsi
udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z uporabo in objavo imena in priimka
in kraja bivanja tako na časovnici kot v namene pošiljanja vzorcev. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni
mogoča.
Organizator in izvajalec pregledata vse objavljene komentarje in zadržujeta pravico diskvalifikacije sodelujočega, če:
· sodelujoči prekrši pravila;
· sodelujoči ne odgovori na prošnjo organizatorja v roku 48 ur ali odda napačne podatke ali zaradi drugega razloga
ni moč stopiti v kontakt z njim;
· komentar je žaljiv ali vulgaren, omenjene so znane osebe ali pa vsebina ni v skladu s slovenskim zakonom.

PREVZEM NAGRAD
8. člen
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o
dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator
nagradne igre.
Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek,
točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade
nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
Če nagrajenec v treh dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez
pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Organizator nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev
nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika
hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko
starši ali zakoniti skrbniki pisno pripravijo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
Organizator kot upravljavec 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 (ZVOP-1), Uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov
sprejetim pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih
uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene
povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob
posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca
oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za
potrebe izvedbe nagradne igre in za namene obveščanja o akcijah, novostih, nagradnih igrah in drugih promocijskih
aktivnostih z možnostjo odjave v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:






elektronski naslov (za potrebe obveščanja 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 mobilna številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo
nagrade);
davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno
davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Podatke organizator hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka
nagrajenca, se podatki izbrišejo.
Uporabniki podatkov so urednik spletne strani organizatorja, Facebook strani TS in odgovorni za dostavo nagrad.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana
na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve
namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
Organizator nagradne igre ne odgovarja za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh
vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. 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.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Tenis Slovenije v zapiskih,
kjer so navedena pravila nagradne igre in na spletni strani organizatorja.
Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te
nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan.
Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz.
izvajalcu in ne družbi Facebook.

