PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER
v organizaciji javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje
SPLOŠNA PRAVILA ZA VSE NAGRADNE IGRE V ORGANIZACIJI
JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE
Javni zavod Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, matična
številka: 2144271000, davčna številka: SI63893207 (v nadaljevanju: organizator).
Pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni za vsako igro posebej na Facebook strani ali na spletni
strani organizatorja. Za vse nagradne igre organizatorja pa veljajo naslednja pravila:
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V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, razen zaposleni pri organizatorju. Mladoletne
osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika.
Žrebanje nagrad bo potekalo na dan, določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali
Facebook profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu
organizatorja.
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev
skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, prav tako ni možna menjava nagrad, razen v primeru, da
je nagrada denarna. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad.
Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban
najprej.
Nagrajenec je seznanjen, da bo o nagradi obveščen s sporočilom na družabnih omrežjih,
telefonu ali preko elektronskega naslova, ki ga je posredoval v času poteka nagradne igre. V
primeru, da nagradna igra poteka na družabnih omrežjih je sodelujoči seznanjen, da ga
organizator lahko označi »taga« v objavi.
Vsak, ki sodeluje v nagradni igri in v primeru, da je izžreban oziroma izbran za nagrajenca,
je seznanjen, da bo organizator uporabil osebne podatke nagrajenca (ime in priimek) ter
fotografije nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav v vseh medijih (tiskanih medijih, na
spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja
nagradne igre, torej organizatorja, brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se
odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
Prevzem nagrad je možen v TIC-u Celje, Glavni trg 17, Celje v času delavnika. Na željo
nagrajenca se nagrada lahko pošlje po pošti, vendar stroške pošiljanja prevzame nagrajenec.
Nagrajenec je seznanjen, da je za potrebe pošiljanja nagrade potrebno organizatorju
posredovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj
bivanja ter v primeru nakazovanja denarnih nagrad davčno številko in transakcijski račun. Če
nagrajenec teh podatkov ne pošlje v roku sedmih dni od poziva, izgubi pravico do nagrade
brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb
se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
Ob prevzemu se nagrajenec podpiše.
Organizator bo osebne podatke obdeloval z namenom izvedbe nagradne igre na podlagi Zakona
o varstvu potrošnikov in točke (b) člen 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Organizator bo hranil in varoval osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem
načrtu organizatorja in na način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij
podatkov nepooblaščenim osebam. Organizator bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni
organizatorja, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu
organizatorja ter osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona
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oziroma podzakonskih predpisov. Zagotovitev osebnih podatkov ni zakonska zahteva je pa v
določenih delih pogodbena obveznost. Če zahtevani osebni podatki ne bodo zagotovljeni,
organizator ne bo mogel izvesti nagradne igre. Organizator ne uporablja avtomatiziranega
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Sodelujoči v nagradni igri ima v zvezi
z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve
obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Pravice lahko uveljavlja preko kontaktnih podatkov
organizatorja. Podrobnejše informacije o načinu ravnanja organizatorja z osebnimi podatki,
so na voljo na spletni strani organizatorja, preko kontaktnih podatkov organizatorja ter preko
kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki so dostopni na spletni
strani organizatorja.
Davčne obveznosti za prejemnika nagrade: Nagrajencu se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva
v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42
EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka,
povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Podeljevalec nagrade, organizator, je dolžan
za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če
je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne
plača. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. morebitno doplačilo dohodnine)
so breme nagrajenca. Če nagrajenec podatkov ne posreduje do roka, zapisanega v sporočilu,
se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in se mu ne podeli.

