Pravila nagradne igre »Poletje s hladilnikom Beko NeoFrost«
Opredelitev pojmov
Organizator nagradnih iger na Facebook strani Beko Slovenija je Big Bang, d.o.o., Šmartinska
152, 1000 Ljubljana – uradni distributer blagovne znamke Beko. Udeleženec nagradne igre je
fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah. Dobitnika nagradne igre določi
naključni žreb.
Pravica sodelovanja v nagradni igri
Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne
igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z
izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni
igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je
udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.
Pravila sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja
nagradne igre.
Elektronsko nagradno žrebanje
V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki oddajo odgovor na nagradno
vprašanje pod Facebook objavo nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju
sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o
prejetju nagrade obveščen na omrežju Facebook o načinu prevzema nagrade pa se dogovori
z organizatorjem preko elektronske pošte.
Obveznosti izžrebanca
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.
Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje
osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse
najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od
nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom
nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za
odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero
dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade.
Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi
nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade
ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej
nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade
niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka,
ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik
izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.)
ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik
nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh
obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug
namen.

Varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja
nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanec
dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu
organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih
osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom
obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.
V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje organizator kontaktne osebne podatke nadalje
obdela za namene obveščanja o storitvah, novostih in posebnih ugodnosti v ponudbi.
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za
sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja.
Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene
neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov
gdpr@bigbang.si .
Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali
izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve
obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za
obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja
tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje
na elektronski naslov gdpr@bigbang.si. Dodatne informacije o politiki zasebnosti so na voljo
na spletni strani: https://www.beko-si.com/politika-zasebnosti-in-varovanja-osebnih-podatkov/
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v
kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.
Objava pravil nagradne igre
Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni
in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli
spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav,
bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Trajanje nagradne igre
Nagradna igra na Facebooku z nagrado Hladilnik z zamrzovalnikom spodaj blagovne znamke
Beko – model RCNA366I30XP poteka od 26. 7. 2019 do 25. 8. 2019 do 23:59.
Nagrada
Enemu izžrebancu se podeli 1 nagrada.
1. Hladilnik z zamrzovalnikom spodaj blagovne znamke Beko – model RCNA366I30XP v
vrednosti 499,99 EUR.
Objava nagrajencev in prevzem nagrad

Prejemni bo o nagradi obveščen na Facebook strani Beko Slovenija
https://www.facebook.com/BekoSlovenija/ ali preko oddane elektronske pošte, nagrado pa
bo dobil v roku 30 dni od objave. Nagrado bodo po pozivu prevzeli pri organizatorju. Ob
prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in se
identificirati z osebnim dokumentom. Izžrebanec ni upravičen do nagrade v primeru, da se
ne strinja s sprejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne
podatke. Prav tako izžrebanec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne
igre. V teh primerih se izžrebancu nagrada ne podeli. Nagrade ni mogoče menjati za
gotovino ali prenesti na tretjo osebo. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini,
prav tako ni mogoča zamenjava nagrade za drugo stvar. V kolikor se ugotovi, da sodelujoči ni
izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, sodelujoči izgubi pravico
do nagrade. Enako velja, če organizator odkrije, da sodelujoči ni vnesel resničnih podatkov. S
sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje organizatorju, da preveri resničnost
vnesenih podatkov. V razmerju do takega sodelujočega organizator postane prost vseh
obveznosti, v lastni presoji organizatorja pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu
drugemu ali ne.
Prekinitev nagradne igre
Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru okoliščin, na katere Organizator nima vpliva,
tj. okoliščin, ki jih Organizator ne more preprečiti in zanje ni odgovoren, ki se jim ne more
izogniti ali jih rešiti (višja sila). Sodelujoči bodo v primeru predčasne prekinitve o tem
obveščeni na Beko Slovenija Facebook strani.
Pritožbe in reklamacije
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 sodelujočega.
Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
V Ljubljani, 26.7.2019

