Pravila o prirejanju nagradne igre z imenom » Papir za živali«
1. Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre z imenom » Papir za živali« , ki ga prireja
Društvo za zaščito živali Ljubljana, Gmajnice 30, Ljubljana.
2. Pravila nagradne igre so obvezujoča za organizatorja in udeležence, ki z izpolnjenim
kuponom priznavajo ta pravila in izrecno soglašajo, da organizator osebne podatke lahko
uporabi in obdeluje za potrebe te nagradne igre in z namenom izpolnjevanja ali
uveljavljanja pravic tako, kot je določeno v teh pravilih.
3. Namen nagradne igre je promocija Društva za zaščito živali Ljubljana in spodbujanje
posameznikov k udeležbi v akciji zbiranja starega papirja.
4. Nagradna igra se izvaja v soboto, 5. 10. 2019, od 8.00 do 18.00 na akciji zbiranja papirja.
5. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v
Republiki Sloveniji, ki na dan akcije zbiranja starega papirja pripeljejo star papir. Mladoletne
osebe lahko sodelujejo le s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika.
Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.
6. Izmed izpolnjenih kuponov se po končani nagradi igri izbere 5 nagrajencev:
-

2x dve dvourni vstopnici za Termalni del v Vodnem mestu Atlantis

-

1x darilni bon za enodnevni adventni izlet po izbiri z agencijo Mholidays

-

1x klinični pregled male živali v Šolski veterinarski ambulanti

-

1x paket presenečenja iz trgovine OrCa

7. Nagrajenci bodo izžrebani in objavljeni najkasneje do 15. 10. 2019 na spletni strani društva
(www.dzzz.si) in na drugih socialnih omrežjih društva.
8. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izžrebanjem nagrajencev
skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Društva za zaščito živali Ljubljana.
9. Žrebanje nagrad poteka na enak način, kot je prepisano za žrebanja pri igrah na srečo. S
pomočjo članov društva so izžrebane 4 nagrade in sicer z vlekom naključnih kuponov iz
nagradne posode.
10. Organizator nagradne igre objavi ime in priimek ter kraj bivanja nagrajencev (npr. Janez
Novak, Ljubljana). V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov, si
organizator pridružuje 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, navedenih v 5. členu. V primeru, ko
udeleženec izgubi pravico do nagrade, se izžreba nov kupon.
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11. Zaradi obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade izžrebanec izrecno
dovoljuje objavo organizatorju objavo svojih osebnih podatkov, in sicer imena in priimka,
ter kraj bivanja, v medijih in na spletu.
Organizator posameznega izžrebanca tudi pisno obvesti o nagradi.
Kadar je izžrebanec mladoletna oseba, ki ji je odvzeta opravilna sposobnost, nagrado v
njenem imenu prevzame skrbnik.
Pravica do prevzema nagrade zastara v roku 30 dni od objave rezultatov žrebanja. Če se
izžrebanec v tem roku ne odzove na poziv organizatorja, se izžreba nov imetnik nagrade.
12. Izplačilo nagrade jamči organizator. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade ali
izplačljive v gotovini.
13. DAVČNE OBVEZNOSTI: Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDOh-2
obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njihova vrednost presega 42,00 €.
14. Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki jih vsebujejo kuponi, po zakonu, ki
ureja varstvo osebnih podatkov. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne
igre Društvo osebnih podatkov udeležencev ne bo posredovalo tretji osebi ali jih uporabilo
v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljalcu 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 v
skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (UL.RS., št. 64/04 in 67/07).
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja
brezplačna splošna obvestila, vezana na delovanje društva, na elektronski naslov do preklica
tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.
15. Organizator si pridržuje do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
16. Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 5. 10. 2019. V času trajanja nagradne igre so
pravila na vpogled na spletni strani www.dzzz.si in na stojnici na dan dogodka. Sodelovanje
v nagradni igri pomeni pristanek na vsa določila tega pravilnika. Vse morebitne nejasnosti
glede razlage tega pravilnika in nepredvidene primere bo suvereno reševal organizator.

Društvo za zaščito živali Ljubljana
P.P. 4733, 1001 Ljubljana, Slovenija
Society for the Protection of Animals Ljubljana
P.O.B. 4733, SI-1001 Ljubljana, Slovenija
Registrski organ: UE Domžale

Matična št.:1182277
Davčna št.: 88033066
TRR: 0510 0801 0655 733
(Abanka d.d.)

T:+386 (0)41 751 722
E: info@dzzz.si
W: www.dzzz.si

