SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE
“PROGRAM IN ZDENKA NAGRAJUJETA”
Uvodne določbe
1. člen
Splošni pogoji urejajo pravila sodelovanja in organiziranost nagradne igre, ki jo organizira podjetje PRONET, Kranj, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 24b, 4000 Kranj (v nadaljevanju: organizator).
2. člen
Nagradna igra bo potekala v času od 09.09.2013 do 13.09.2013, v času trajanja dogodka “Teden računovodij 2013".
Sodelovanje v nagradni igri
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
V nagradni igri lahko sodelujete s poslanim SMS sporočilom na številko 030400467. Sporočilo je brezplačno. V zameno za
možnost pridobitve nagrade soglašate, da vas povabimo na neobvezujočo predstavitev ProGRAM-a, aplikacije za podporo
računovodenju in/ali poslovanju.
4. člen
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.
Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci žrebanja enake možnosti za 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 že s tem, ko sodeluje v nagradni igri.
6. člen
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor
takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.
Potek žrebanja
7. člen
Izvedli bomo elektronsko žrebanje. To bo potekalo v poslovnih prostorih podjetja Pronet, Kranj, d.o.o. in sicer dne 18.9.2013.
Nagrada: mobilni telefon Nokia Asha 201.
8. člen
Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi
predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku žrebanja.
9. člen
Žrebanje komisija izpelje na elektronski način. Izid žrebanja je naključen.
10. člen
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
- datumu, uri in kraju žrebanja,
- članih komisije,
- izžrebancu oz. nagrajencu,
- uri zaključka žrebanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Slika ekrana izžrebanega elektronskega naslova se priloži zapisniku.
11. člen
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.
12. člen
Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.
Prevzem nagrade
13. člen
Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih podjetje
potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v roku 3 (tri) dni od podane zahteve za dostavo podatkov.
Nagrajencu se v obvestilu navede katere podatke podjetje potrebuje. V kolikor podatkov ne dostavi, se izžreba drug nagrajenec.
14. člen
Nagrajenci bodo o prejemu nagrad pisno obveščeni v roku najkasneje 10 delovnih dni po izvedenem žrebanju: - po pošti na
naslov ali - po SMS-u ali - po e-mailu. Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko
nagrajenec prevzame nagrado. Nagrajenec bo objavljen tudi na spletni strani www.pronet-kr.si in na socialnih medijih podjetja
najkasneje v roku 10 delovnih dni po zaključku žrebanja. Avtomatično se razume, da se nagrajenec s sodelovanjem v nagradni
igri strinja z javno objavo njegovega imena, priimka in kraja bivanja za potrebe nagradne igre. Udeleženec v nagradni igri
dovoljuje organizatorju uporabo njegovih osebnih podatkov. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z

Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih
zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, pošiljnje ponudb, oglasna gradiva, revij, vabil na dogodke
organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil.
Navedene podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve udeležencev.
15. člen
Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat v vsakem žrebanju, in sicer z nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Organizator si
pridržuje pravico, da nepravilna SMS sporočila ali sporočila z nepopolnimi podatki sodelujočih izloči iz žrebanja.
16. člen
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.pronet-kr.si in po potrebi tudi v drugih
(socialnih) medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
17. člen
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na drugo osebo.
18. člen
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.
19. člen
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora
prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o
vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
Zaključek nagradne igre
20. 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 nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se
hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
21. člen
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.
Varstvo osebnih podatkov
22. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju in tehničnemu izvajalcu zbiranje, obdelovanje in
hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004,
67/2007 UPB1). Osebni podatki, ki se zbirajo so: GSM številka, ime in priimek, naslov.
23. člen
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre in za namene neposrednega trženja
organizatorja Pridobljeni osebni podatki se lahko uporabijo za namen združevanja podatkov v bazah Pronetovih kupcev.
Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec vse osebne podatke varujeta v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Končna določba
24. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 09.09.2013. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani
www.pronet-kr.si.

