Pravila in pogoji nagradne igre – OGLEJMO SI LIDLOV LOGISTIČNI CENTER
1. člen
(Splošne določbe)
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »OGLEJMO SI LIDLOV LOGISTIČNI CENTER
V ARJI VASI.« (v nadaljevanju: nagradna igra).
Organizator nagradne igre je NT&RC d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju
organizator).
Naročnik promocije je družba LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda (v
nadaljevanju naročnik).
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh: http://www.nt-rc.si/radiocelje/oglejmo-si-lidlov-logisticni-center/
2. člen
(Trajanje nagradne igre)
Nagradna igra traja od sobote 12. 10.2019 do petka 18. 10.2019 do 23.59 ure.
3. člen
(Pogoji sodelovanja)
V nagradni igri sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare nad 10
let, ki si želijo ogledati nov Lidlov logistični center v Arji vasi.
V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju ter naročniku
nagradne igre.
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s
sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na pogoje in pravila zadevne nagradne igre.
4. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri)
Vsi, ki bi si želeli ogledati nov logistični center se preko spletnega obrazca prijavijo s svojimi
podatki (ime, priimek, kraj bivanja, starost, GSM številka in e-naslov) na spletni strani
www.radiocelje.com.
Nagrajence bomo izžrebali 17. oktobra in jih 18. oktobra obvestili o točnem terminu ogleda
Lidlovega logističnega centra, kjer bodo dobili tudi simbolično darilo naročnika.
Vsak nagrajenec dobi do največ 2 vstopnici za ogled Lidlovega logističnega centra. Starostna
omejitev otrok za ogled skladišča je 10 let.
5. člen
(Nagrada)
Nagrada – ogled Lidlovega logističnega centra dne 23. oktobra za do 2 osebi. Prevoz do Lidlovega
logističnega ni vključen v nagrado.
Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju.
Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete
nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge
stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza

ipd.).
Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Nagrada je
neprenosljiva in nespremenljiva.
6. člen
(Varstvo osebnih podatkov)
S sodelovanjem v nagradni igri posameznik soglaša z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov za
namen izvedbe nagradne igre ter kontaktiranja nagrajencev.
Organizator, se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu
z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter
Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter jih po izpolnitvi namena izbrisal.
Sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njihovo fotografiranje in
snemanje oz. fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja, naročnika 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 organizatorja ter naročnika.
Posameznik lahko svojo privolitev za sodelovanje v nagradni igri prekliče na način, da na naslov:
akcija@radiocelje.si, posreduje obvestilo o preklicu privolitve. Posamezniku v zvezi z obdelavo
njihovih podatkov pritičejo sledeče pravice.
Posameznik ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave.
Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do
prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti
pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru
suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.
7. člen
(Končne določbe)
Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene
pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v
zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.
S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in
splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani www.radiocelje.com. Pravila stopijo
v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in
sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev
objavil na spletni strani www.radiocelje.com.
Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na
elektronski naslov: akcija@radiocelje.si ali na telefonsko številko 03 422 51 48.
V Celju, dne 11. oktobra 2019
NT & RC D.O.O.

