PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
v organizaciji Javnega zavoda za turizem Ptuj
Organizator nagradne igre je Javni zavod za turizem Ptuj, Mestni trg 4, 2250 Ptuj, matična
številka 7040245000, davčna številka SI87736586 (v nadaljevanju: organizator).
Pogoji sodelovanja v nagradni igri:
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, razen zaposlenih na Javnem zavodu za
turizem Ptuj ter zaposlenih v podjetju Telekom. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s
privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika.
Nagrade:
3 x praktična nagrada za dve osebi
Sodelovanje v nagradni igri:
V nagradni igri lahko sodelujete tako, da v času trajanja nagradne igre (od 12. do 16. 2 do
15.30) v objavi o nagradni igri na Facebook strani Kurentovanje v komentar pripnete vašo

fotografijo vašega pustnega doživetja v dvoje mi pa bomo med vsemi prispelimi foto vtisi v torek 16.
2. 2021 ob 15.30 izžrebali tri prejemnike nagrad.
Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra poteka od 12. 2. 2021 do vključno 16. 2. 2021. Žrebanje nagrad bo 16. 2. 2021
ob 15.30 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. 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.
9. Obdavčitev nagrad
Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.
Nagrajenci bodo javno razglašeni na Facebook profilu Kurentovanje ter na spletni strani
www.Kurentovanje.net ter obveščeni s sporočilom na družbenih omrežjih Facebook
najkasneje 5 dni po žrebanju. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja, da ga
organizator označi oz. »taga« v objavi na družbenih omrežjih.
Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da organizator njegove osebne podatke uporablja za
potrebe organizacije nagradne igre in da javno objavi njegovo ime in priimek, če je
sodelujoči izžreban.

Prevzem nagrad
Nagrajenec bo o prevzemu nagrade obveščen v zasebnem sporočilu. Mora v vsakem
primeru organizatorju posredovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen
naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Če nagrajenec teh podatkov ne pošlje v roku sedmih
dni od poziva, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
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.
11. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov
dovoljuje, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane
osebne podatke za namene:
• izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
• objave in obveščanja nagrajencev;
• podelitve nagrad;
• statistične in tržne analize, segmentacijo uporabnikov, obdelavo preteklega nakupnega
obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabil na dogodke, telefonsko,
pisno in elektronsko anketiranje;
• pošiljanja elektronskih novic po elektronski pošti;
• pošiljanja elektronskih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in
ugodnostih.
Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Upravljalec pridobljenih podatkov v
nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.
Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja
in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli
biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to
zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@visitptuj.eu.

Ptuj, 12. 02. 2021
Javni zavod za turizem Ptuj

