PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Podarjamo prenosni računalnik«

1. člen
(Splošne določbe)
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »PODARJAMO PRENOSNI
RAČUNALNIK« (v nadaljevanju: nagradna igra).
(2) Organizator nagradne igre je NT&RC, d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000
Celje (v nadaljevanju organizator).
(3) Podeljevalec nagrad v nagradni igri je: BIRO TEAL, podjetje za finančnoekonomske, projektantske in računalniške storitve, d. o. o., Kidričeva ulica 5,
3270 Laško (v nadaljevanju: podeljevalec).
(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh www.nt-rc.si.
2. člen
(Trajanje nagradne igre)
Nagradna igra traja od 15. 10. 2018 do 26. 10. 2018.
3. člen
(Pogoji sodelovanja)
(1)
(2)
(3)

V nagradni igri sodelujejo dijaki in študentje, ki so uporabniki Facebooka.
Nagrajenec bo prejel prenosni računalnik HP EliteBook 840.
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje
se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in
pravila v zvezi z nagradno igro.
4. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri)

(1)

(2)

Na Facebook strani Novega tednika in Radia Celje je objavljena fotografija, ki
jo mora uporabnik Facebooka všečkati, deliti in v komentar označiti prijatelja
(dijaka ali študenta), ki po njegovem najbolj potrebuje prenosnik.
V sredo, 24. oktobra bomo izžrebali dijaka ali študenta, ki je sodeloval v

nagradni igri. V petek, 26. oktobra (ali po dogovoru) bo v uredništvu Novega
tednika in Radia Celje prevzel prenossnik. Nagrado bo podelil direktor podjetja
Biro Teal Teodor Ortl.
6. člen
(Nagrada)
(1)
(2)
(3)

(4)

Nagrada je prenosni računalnik HP EliteBook 840.
Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju.
Organizator nima nobenih nadaljnjih obveznosti v zvezi z nagrado v nagradni
igri »Podarjamo prenosni računalnik«, zlasti ne morebitnih davkov ali drugih
javnih dajatev.
Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč
spremeniti. Nagrada je neprenosljiva in nespremenljiva.
7. člen
(Varstvo osebnih podatkov)

(1)

(2)

(3)

(4)

Z glasovanjem sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov za
nagradno igro. Z glasovanjem se sodelujoči izrecno strinja tudi z zbiranjem
podatkov v marketinške namene in soglaša, da mu organizator po pošti in na
drugačne načine (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah in
nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje
obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov
agencija@nt-rc.si pošlje elektronsko pošto o zahtevi skupaj s svojo telefonsko
številko.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne
igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo
posredoval tretjim osebam.
Nagrajenec soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje svoje fotografiranje
in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi
povezanih tretjih oseb, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in
podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh, FB in vseh drugih
medijih.
Sodelujoči izrecno soglaša, da organizator, podeljevalec in z njimi povezane
tretje osebe uporabljajo osebne podatke za izvajanje drugih potreb radijskega
programa (Radia Celje), časopisa (Novi tednik) ter za izvajanje raziskav
tržišča v okviru rednega opravljanja svoje dejavnosti.
8. člen

(Dodatne informacije o nagradni igri)
(1)
(2)

(3)

Pogoje nagradne igre je treba tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani
sporočijo na elektronski naslov radio@nt-rc.si ali na telefonsko številko 03 422
51 48.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.
Hkrati se zavezuje, da bo spremembo pravil objavil na spletni strani.

V Celju, 9. oktobra 2018
NT&RC, d. o. o.
Anica Šrot Aužner

