Pravila in pogoji nagradne igre – IŠČEVA GINDERELLO! / 3. 12. 2020

Organizator nagradne igre je podjetje SUPER GIN d. o. o. Bratovševa ploščad 20, 1000
Ljubljana, davčna številka: SI84927704 (v nadaljevanju SUPER GIN oz. organizator).
Nagradna igra ne deluje v povezavi z Instagramom ali Facebookom in ni v nobenem primeru
sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Instagrama oziroma Facebooka.
Nagradna igra

Nagradna igra poteka na Instagram profilu organizatorja @gin.spot
(https://www.instagram.com/gin.spot/) od 3. 12. 2020 do 6. 12. 2020 do 23.59.
Navodilo na Instagram objavi:
NAGRADNA IGRA - IŠČEVA GINDERELLO!
Ali nama lahko pomagaš najti pravo Ginderello, ki bi ji podarila eno majico? Tudi tvoja
pomoč bo nagrajena, saj bosta z malo sreče pri žrebu majico prejeli obe - ti in tvoja
prijateljica...
Kako sodeluješ? V komentar označi svojo prijateljico za katero veš, da ji bo majica Ginderella
pristajala in ne pozabi všečkati najine strani, da boš na tekočem.
Nagradna igra poteka do te nedelje (6. 12. 2020) do 23.59, žreb opraviva v ponedeljek
dopoldne. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.ginspot.si.
1. Pogoj in način sodelovanja
- S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da je seznanjen in se strinja s pravili
nagradne igre.
- V nagradni igri lahko sodelujejo samo polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
- V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju ali
njihovim družinskim članom.

- Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da na Instagram profilu organizatorja pod
objavo z objavljeno nagradno igro (3. 12. 2020) označijo enega prijatelja. Udeleženci lahko
označijo več oseb, a nagrado lahko po žrebu prejme le ena.
- V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje večkrat pod pogojem, da so vedno
označene druge osebe.
2. Nagrade
- Organizator bo na koncu podelil 2 darili (2x majico Ginderella): naključno izžrebanemu
uporabniku Instagrama, ki bo označil prijatelja/ico in označenemu prijatelju/ici.
- 108. člen, tretja točka Zakona o dohodnini (davčna osnova za druge dohodke) “V davčno
osnovo se ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno
določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 EUR.” Vrednost
nagrade v tej nagradni igri je manjša 24,90 EUR, zato ni predmet obdavčitve.
- Nagrada ni izplačljiva v gotovini.
- Nagrada ni prenosljiva.
3. Izbor nagrajencev in prevzem nagrad
- Izbor nagrajencev bo potekal 7. 12. 2020 in bo objavljen 7. 12. 2020 na Instagramu
gin.spot.
- Izbor nagrajencev bo potekal na sedežu podjetja SUPER GIN d.o.o. in bo opravljen tako, da
bo organizator z računalniškim programom izžrebal enega naključnega nagrajenca izmed
vseh, ki so komentirali objavo z nagradno igro na Instagram profilu organizatorja @gin.spot.
- Nagrado dobi avtor komentarja in tisti, ki je bil označen v istem komentarju. V primeru, da
avtor komentarja označi več oseb, se mora odločiti za enega, ki mu podjetje SUPER GIN
d.o.o. podari nagrado.
- Nagrajenca bosta s strani organizatorja v roku 2 dneh obveščena o izboru preko
komentarja v okviru objave z nagradnim vprašanjem na Instagramu ter zasebnega
Instagram sporočila. Nagrajenca se s sodelovanjem v nagradni igri strinjata z objavo imen
profilov za namen obveščanja o nagrajencih.
- Nagrajenca imata 7 dni časa, da sporočita svoje podatke, ki jih organizator potrebuje za
organizacijo povezano z dostavi nagrad: ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski
naslov in velikost majice.

- V primeru, da se nagrajenca na poziv organizatorja ne odzoveta v 7 dneh, se smatra, da se
nagradi odpovedujeta in do nje nista več upravičena. V tem primeru se organizira ponovni
žreb nagrajencev.
- V kolikor je izžrebani neveljaven profil ali ne ustreza zgoraj naštetim pogojem, si
organizator pridržuje pravico, da ga izloči iz igre in opravi ponovni žreb.
- Organizator bo nagrajencem v roku 7 dni po prejemu popolnih podatkov, poslal nagrado
preko fizične pošte.
- Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
4. Odgovornost
- Vsi prejeti podatki bodo posredovani organizatorju (SUPER GIN d.o.o.) in nikakor ne
podjetju Facebook/Instagram. Prav tako je za vsebino nagradne igre odgovoren le
organizator in ne Facebook/Instagram.
- Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli
posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.
- Organizator ni odgovoren za morebitne poškodbe nagrade pri prenosu.
- Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva
(nedosegljiv strežnik, izpadi omrežja ipd.)
- Organizator ni odgovoren za morebitne neprimerne komentarje. Se pa zavezuje, da bo
take vsebine prijavil družabnemu omrežju Facebook.
- Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
5. Varovanje osebnih podatkov
- Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1) in
Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), da organizator igre hrani podatke nagrajenca in
jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre.
- Organizator se zavezuje, da bo informacije (ime profila, ime, priimek, naslov, telefonska
številka, elektronski naslov in velikost majice), pridobljene prek sodelovanja v nagradni igri
uporabljal le v namene, opredeljene v teh pravilih, torej za pošiljanje nagrad oziroma
informiranje v povezavi s prevzemom nagrad.

- Organizator se zavezuje, da bo prejete osebne podatke varovala po Zakonu o varstvu
osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in jih ne bo posredovala
tretjim osebam.
- Organizator bo hranil osebne podatke udeležencev v nagradni igri vse dokler sodelujoči ne
bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov
organizatorja.

6. Drugo
- Nakup pri podjetju SUPER GIN d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri.
- V primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v nagradni igri, si organizator pridržuje
pravico, da izključi te osebe iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.
- Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez
vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te
možnosti, če zaradi tehničnih razlogov ali iz pravnih razlogov pravilnega izvajanja nagradne,
igre ni mogoče zagotoviti. V tem primeru si organizator pridržuje pravico, da nagrade podeli
med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve.
- Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in se hkrati zavezuje, da bodo
objavljena na spletni strani www.ginspot.si.
- Za vse morebitne spore, v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče
sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 3. 12. 2020

SUPER GIN d.o.o.

