Pravila nagradne igre: "Emona"
1. Organizator nagradne igre
Organizatorj in izvajalec nagradne igre "Emona" (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje ArheoVed, raziskovanje in
izobraževanje, Kamnikarjeva ulica 29, 1291 Škofljica (v nadaljevanju organizator).
2. Kdaj in kje nagradna igra poteka
Nagradna igra se prične 2. 8. 2016. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 2. 8. 2016 do vključno 8. 8. 2016 (ob
23:59:59). Nagradna igra poteka na Facebook strani ArheoVed, raziskovanje in izobraževanje, vendar Facebook ni
njen pokrovitelj, niti ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija podjetja
ArheoVed, raziskovanje in izobraževanje. Nagradna igra se zaključi z žrebanjem nagrajenca in nagrajenke (v
nadaljevanju: nagrajenec).
3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) omrežja Facebook, ki: · so
uporabniki Facebook strani ArheoVed,· so starejši od 18 let in · sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in
pravila omrežja Facebook. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri
predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri
organizatorju in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski
skupnosti, starš, otrok). Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve in je za
udeležence in udeleženke (v nadaljevanju: udeleženci) brezplačno. Udeleženci sami nosijo vse stroške sodelovanja
(kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta, ...). S sodelovanjem v nagradni igri vsi udeleženci
vnaprej izrecno soglašajo, da so, v primeru, če so izžrebani, njihovi podatki (ime, priimek) objavljeni na Facebook
strani ArheoVed, raziskovanje in izobraževanje ter spletni strani arheoved.si, za kar od organizatorja ne bo zahteval
plačila ali odškodnine.
»Udeleženec« je vsaka oseba, ki sodeluje v okviru Pogojev za sodelovanje v nagradni igri (točka 4) v času trajanja
nagradne igre od 2. 8. 2016 do 8. 8. 2016. S sodelovanjem se avtomatsko strinja s temi pravili nagradne igre.
4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri sodeluje vsak uporabnik Facebooka, ki:
1. V navedenem obdobju všečka našo FB stran ArheoVed (velja za tiste, ki je še niste) ali v komentar napiše
katera je najpomembnejša arheološka najdba v Sloveniji (napačnih odgovorov ni).
2. V komentar vpiše željen tip majice (M ali Ž), barvo (bela ali morda) in velikost (primer zapisa: ženska, bela,
vel. M).
5. Izbor nagrajencev
Med vsemi udeleženci bomo na FB strani ArheoVed, raziskovanje in izobraževanje izžrebali dva nagrajenca, ki bosta
prejela 1 majico. Rezultati žrebanja s pomočjo random.org aplikacije so dokončni.
Organizator si pridružuje pravico, da udeleženca, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja
sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
6. Nagrade in prevzem nagrade
Organizator bo podelil 2 nagradi: moško in žensko majico Ave Emona! Imena nagrajencev bodo objavljena v roku 3
dni na naši FB spletni strani. Nagrajenca bosta organizatorju najkasneje do ponedeljka, 15. 8. 2016, posredovala
osebne podatke (ime, priimek, e-naslov in naslov stalnega bivališča, davčna št., davčna izpostava) v zasebno
sporočilo FB strani Arheoved, raziskovanje in izobraževanje ali na elektronski naslov arheoved@siol.net. Mladoletna
oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisnega soglasja starša ali zakonitega zastopnika za
sodelovanje v nagradni igri. V kolikor nagrajenec teh podatkov po pozivu organizatorja ne stori, ni upravičen do
nagrade. Če posamezni nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne
želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca.
V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje
pravico, da ne podeli nagrad, če: nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, se pojavi dvom o istovetnosti
podatkov (lažni profil), se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in s pogoji nagradne igre.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev. Nagrada ni prenosljiva.
6. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje Facebook družbenega omrežja, in posledice
nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, nedelovanje Facebook družbenega omrežja, ki je posledica izpada
omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile
uporabo storitve, kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
7. Plačilo dohodnine
Udeleženci so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.
Nagrajenca sta zavezanca za dohodnino po zakonu o dohodnini. Organizator bo za izbrana nagrajenca odvedel
akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko
odločbo gredo v breme nagrajencev. V primeru nepolnoletnosti nagrajenca dohodnino plača starš ali zakoniti
zastopnik.
8. Varovanje osebnih podatkov
Vsi sodelujoči dovoljujejo, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke,
ki jih je navedel v svojem Facebook profilu,vendar le tistih, do katerih z njenim soglasjem dostopa (ime in priimek,enaslov, starost, spol).
Organizator nagradne igre bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1,
110/2009).
Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre (izbor nagrajencev,
obveščanje o nagradah) in za statistično obdelavo. Organizator se zavezuje, da podatkov nagrajencev ne bo
posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z
veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Udeleženci lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradnem natečaju, s čimer bodo osebni
podatki uporabnika izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradnem natečaju mora podati
zahtevek na elektronski naslov arheoved@siol.net.
9. Razno
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator
sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati,
lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko Facebook strani obvestiti vse sodelujoče. V
takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih
v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal. Pritožbe in reklamacije v zvezi z
nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov mailto: arheoved@siol.net.
Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu in na spletni strani organizatorja.
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Pravila
nagradne igre so dostopna na spletni strani arheoved.si/.
Na Škofljici, 1.8.2016

