Pravila nagradne igre »Čarobne delavnice z Bekom«
1. Organizator nagradne igre »Čarobne delavnice z Bekom« za blagovno znamko Beko
je Big Bang, d. o. o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
2. Nagradna igra poteka na dogodku Čarobni dan, dne 11. 6. 2017 do vključno 23:59:59.
3. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Beko ter pridobitev elektronskih
naslovov za Big Bang mailing bazo, za namen obveščanja udeležencev nagradne igre
o končnih zmagovalcih in prejemnikih nagrad ter obveščanju o splošni Big Bang in
Beko ponudbi. Elektronski naslovi ne bodo posredovani tretjim osebam, uporabnik se
lahko z liste kadarkoli enostavno odjavi.
V nagradni lahko sodelujejo vsi, ki:
- bodo pravilno izpolnili listek za sodelovanje s pravimi kontaktnimi podatki,
- so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let. Če je nagrajenec
mladoletna oseba, ki še ni poslovno sposobna, izjavo o prevzemu nagrade podpišejo
njeni starši ali skrbnik,
- izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Big Bang, d. o. o.
4. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči pri enemu izmed animatorjev
na Čarobne dnevu pustiti letak s pravilno izpolnjenimi kontaktnimi podatki na
prijavnici.
5. Organizator ne prevzema odgovornosti za:
- kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za
izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
- kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v
nagradni igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.
6. Med vsemi zbranimi letaki z izpolnjenimi podatki bo dne 14. 6. 2017 izvedeno
žrebanje, ki ne bo javno. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Izbor bo
izvedla 3-članska komisija, ki jo imenuje Big Bang, d.o.o, izmed svojih zaposlenih.
Izbor bo organizator izvedel v prostorih podjetja Big Bang.
7. Izžrebanih bo 21 nagrajencev. Podeljene bodo nagrade:
1. nagrada : 1 x Nogometni dres FC Barcelona z natisnjenim imenom zmagovalca
žreba
2.-10. nagrada: 1 x Beko čokoladica in 1x magnetek za hladilnik z junaki FC Barcelona
11.-21. nagrada: 1 x magnetek za hladilnik z junaki FC Barcelona
8. Organizator nagrajence obvesti po elektronski pošti na e-naslov, ki je naveden v
izpolnjenih podatkih na letaku. Nagrajencu bo nagrada poslana na naslov, ki ga je
navedel na letaku, v 10 dneh od datuma žrebanja. Nagrajenci bodo dne 14. 6. 2017
objavljeni na spletni strani: http://www.beko-si.com/blog/carobni-dan/
9. Na dan žrebanja se izžreba tudi enega (1) rezervnega nagrajenca za vsako nagrado.
Rezervni izžrebanec dobi nagrado v primeru, da prvotni nagrajenec svojih podatkov
ne sporoči v predvidenem času ali pa so ti podatki nepopolni ali nepravilni; pa tudi v

primeru, da mu ni možno izročiti nagrade, če se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za
sodelovanje v nagradni igri in/ali če je kršil pravila nagradne igre, ali ne želi izpolniti
obveznosti na osnovi pravil, določenih s strani organizatorja. Organizator v tem
primeru nima več nobenih obveznosti do takšnega nagrajenca in lahko ob
upoštevanju pravil s strani organizatorja podeli nagrado rezervnemu izžrebancu. V
primeru, da rezervni nagrajenec nagrade ne prevzame oz. ne upošteva pravil,
organizator nagrade ne podeli.
10. Število podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in
drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade. Posamezna nagrada ni
zamenljiva in ni prenosljiva. Big Bang ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s
koriščenjem in uporabo nagrad.
11. Nagrajencu bo Big Bang nagrado poslal po pošti ali na drug način, če se z
nagrajencem dogovori drugače. O tem se predčasno dogovori z organizatorjem. Ob
prevzemu nagrade mora nagrajenec kot dokazilo prinesti na vpogled osebni
dokument za identifikacijo.
12. Vrednost nagrade je izražena v maloprodajni vrednosti. V skladu z veljavnimi predpisi
organizator za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvede akontacijo
dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo
gredo v breme organizatorja. Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za
drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.
13. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima
sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.
14. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in
brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si
pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v
škodo sodelujočih.
15. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na
elektronski naslov info@beko-si.com s pripisom Čarobne delavnice z Bekom.
16. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno
stvarno sodišče v Ljubljani.

Pogoji obdelave osebnih podatkov:
1. Podatke sodelujočih, zbrane v nagradni igri, bo organizator nagradne igre uporabil
izključno za namen te nagradne igre, prihodnjih promocijskih obvestil ter akcij in
kontaktiranje nagrajencev.
2. Podatki se hranijo in obdelujejo skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1). Obdelavo nadzira Informacijski pooblaščenec RS.
3. Upravljavec podatkov bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih bo
izbrisal. Ta namen je podan, dokler traja nagradna igra oziroma dokler se uporabnik

ne odjavi od prejemanja elektronskih sporočil na način, ki ga je predvidel upravljavec,
ali na drug nedvoumen način, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo
dejavnostjo na trgu.
4. Za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij so izključno odgovorni
sodelujoči. Tretja oseba, ki bi bila prizadeta zaradi neverodostojnosti posredovanih
podatkov, ker bi ti posegali v njene osebnostne pravice, lahko zahteva izbris podatkov
iz baze, vendar mora predložiti dokaze, da gre res za podatke, ki se nanašajo nanjo.
5. Sodelujoči ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico do vpogleda vanje, do
njihovega prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa iz
upravljavčeve zbirke podatkov.
6. Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Big Bang
V Ljubljani, dne 9. 6. 2017

