Pravilnik nagradnega žrebanja Digitalnica - Facebook
Pravilnik
o nagradnem žrebanju, ki jo organizira podjetje Računalniška točka d.o.o., Ferrarska ulica 10, 6000 Koper.
1. člen
Trajanje nagradnega žrebanja
Nagradna igra se začne 1. junija 2014 in poteka do preklica. Žreb se bo opravljal sproti.
2. člen
Pogoji sodelovanja
V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe) razen tistih, ki so
zaposleni pri organizatorju tega nagradnega žrebanja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi
nagradnega žrebanja ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, vključno z njihovimi družinskimi
člani.
Organizator nagradnega žrebanja je Računalniška točka d.o.o., Ferrarska ulica 10, 6000 Koper, matična št:
3784274000.
S sodelovanjem v nagradnem žrebanju (z eno izmed možnosti iz 3. člena tega pravilnika) se šteje, da udeleženec
v celoti sprejema in soglaša s pravili nagradne igre.
3. člen
Blagovne znamke
Blagovne znamke, ki sodelujejo v nagradnem žrebanju izbira organizator.
Namen nagradnega žrebanja je promocija trgovine Digitalnica in te blagovne znamke.
4. člen
Kako sodelovati v nagradnem žrebanju
Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujete tako, da pravilno odgovorite na zastavljeno
nagradno vprašanje, ki ga organizator objavi na Facebook strani Digitalnica (na časovnici).
Datumi nagradnega žrebanja se določajo sproti.
Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
 Datumu, uri in kraju žrebanja
 Prisotnih osebah
 Poteku žrebanja
 Podatki o nagrajencih
Prejemniki nagrad bodo o prejetju nagrade obveščeni na Facebooku, najkasneje do naslednjega dne (po žrebu).
Prevzem nagrade je možen na sedežu organizatorja nagradnega žrebanja oz. bo dogovorjen v dogovoru z
izžrebanimi.
Žrebanje se bo odvijalo na sedežu organizatorja, organizator se zavezuje, da bodo izžrebane naključne osebe.
6. člen
Izplačilo nagrade v gotovini in odklon nagrade
Zamenjava nagrad za gotovino ni možna. V primeru, da izžrebanec nagrado zavrne, je potrebna pisna izjava
odpovedi s strani izžrebanca, poslana na naslov organizatorja nagradne igre.
7. člen
Mladoletniki
V kolikor je dobitnik glavne nagrade mladoletnik, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s
prejemom nagrade oziroma nagrajenca starši zastopajo pri prevzemu nagrade in plačilu dohodnine (če
vrednost nagrade presega 42,00 €).

8. člen
Davki in akontacija za dohodnino
V kolikor je vrednost nagrade višja od 42,00 €, akontacijo za dohodnino nagrad v višini 25%
tržne vrednosti nagrade plača organizator (podjetje Računalniška točka d.o.o., Koper). Če je
vrednost nagrade manjša od 42,00 €, akontacije dohodnine ni potrebno plačati.
Preden se nagrada izroči nagrajencem, morajo ti organizatorju posredovati svoje osebne podatke, in sicer ime
in priimek, naslov, davčno izpostavo ter davčno številko.
V kolikor se posredovan osebni podatek o stalnem bivališču ali priimku izžrebanca razlikuje od navedenega na
kopiji davčne številke, mora izžrebanec na davčnem uradu pridobiti svež izpis davčne številke ter ga predložiti
organizatorju nagradne igre.
9. člen
Obvestilo in dostava nagrad
Nagrado bo nagrajenec prevzel na sedežu organizatorja nagradnega žrebanja.
Podatki o nagrajencu bodo objavljeni na FB strani Digitalnica (https://www.facebook.com/digitalnica?fref=ts).
Rok za dvig nagrade je en mesec po prejemu obvestila.
10. člen
Osebni podatki
Sodelujoči v nagradnem žrebanju izrecno soglaša, da organizator, do preklica sodelujočega, zbira, vodi, vzdržuje
in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih, za namene izvedbe te nagradnega
žrebanja, obveščanja o le tej, kot tudi v marketinške namene, pri čemer se organizator zavezuje z omenjenimi
podatki ravnati zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo
potrebno zaradi izvedbe nagradnega žrebanja. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v
skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko
organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu
obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki
ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.
11. člen
Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih v zvezi z lastništvom izžrebanih nagrad. Vsi
spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da
organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju predložila pisno potrdilo o sprejemu nagrade, v skladu
s temi pravili.
12. člen
Pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre so na ogled in na razpolago na FB strani Digitalnica ter na uradni spletni strani
www.digitalnica.si. Sodelujoči v nagradni igri so z njenimi pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo pravila
nagradne igre upoštevali. 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.
Koper, 01.06.2014
Organizator:
Računalniška točka d.o.o.
Ferrarska ulica 10
6000 Koper

