PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»DAN ŽENA Z MIRANOM RUDANOM PRI TEBI DOMA«
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Dan žena z Miranom Rudanom pri tebi
doma« (v nadaljevanju: nagradna igra).
Organizator nagradne igre je: NT&RC d.o.o. Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v
nadaljevanju: organizator).
2. člen
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani: http://www.nt-rc.si/radiocelje/dan-zena-z-miranom-rudanom-pri-tebi-doma ob čemer pa veljajo tudi Splošni
pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega tednika in Radia Celje, objavljeni na
spletni strani www.nt-rc.si.
II. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
3. člen
Nagradna igra traja od 29. 2. 2020 do 8. 3. 2020, in sicer po spodaj določenih terminih:
 promocija nagradne igre od 29. 2. 2020 do 8. 3. 2020 (na spletni strani Radia
Celje, Facebook strani Radia Celje in v programu Radia Celje),
 izvedba nagradne igre: prijave bodo možne od 29. 2. 2020 do 6. 3. 2020 na
osnovi spletnega obrazca na spletni strani Radia Celje,
 sodelovanje na Facebook strani Radia Celje: vse dni od 29. 2. 2020 do vključno
8. 3. 2020,
 žreb nagrajenke bo 6. 3. 2020 v jutranjem programu do 8. ure.

III. SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA
4. člen
V nagradnih igrah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji
sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni igri »DAN ŽENA Z
MIRANOM RUDANOM PRI TEBI DOMA«.
Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči strinja z vsemi pogoji in pravili
nagradne igre in jih sprejema.
5. člen
V kolikor oseba ni polnoletna, je sodelovanje v nagradnih igrah veljavno le ob soglasju
starša oziroma zakonitega zastopnika.
6. člen
Sodelovanje v nagradni igri ni dovoljeno pravnim osebam. Zaposleni na Radiu Celje in
Novem tedniku, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri
organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
7. člen
Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v
nagradnih igrah ne upoštevamo.
8. člen
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi
če:
 se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da
je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za izvedbo nagrade igre,
 udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre
ali jih ne izpolni pravočasno.
Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi
teh pravil in javne obljube nagrade.
IV. PREKLIC SODELOVANJA

9. člen
Udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri
tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne igre.
Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre.

V. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
10. člen
Radio Celje vam ob dnevu žena ponuja priložnost, da spoznate svojega najljubšega
glasbenega izvajalca. Eno poslušalko bo na domu obiskal pevec Miran Rudan.
Na spletni strani Radia Celje izpolnite prijavni obrazec. Prijavite sebe ali osebo, ki jo želite
presenetiti.
Vaša naloga je, da nas in Mirana Rudana prepričate, zakaj naj potrka na vaša vrata ali na
vrata osebe, ki ji želite pripraviti nepozabno presenečenje.
Voditelj bo v jutranjem programu izžrebano poskušal priklicati na posredovano telefonsko
številko z namenom, da ji sporoči, da je izbrana za srečanje z Miranom Rudanom.
V primeru, da se izžrebana ne javi v času 30 sekund oz. je linija zasedena, se izbere in
pokliče drugo izžrebano. Povratni klici izžrebane se ne upoštevajo. V tem primeru je
nagrajenka naslednja izžrebana, s katero je klic uspešno opravljen.
VI. NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE
11. člen
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil nagrado, presenečenje na domu z

Miranom Rudanom. Srečanje bo mogoče le 8. 3. 2020 na dan žena.
Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Nedenarnih nagrad ni mogoče izplačati v denarju.
Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s
podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati
nikakršnega zahtevka.
Organizator ne nosi nobenih nadaljnjih obveznosti v zvezi z nagrado v tej nagradni igri,
zlasti ne morebitnih davkov ali javnih dajatev.
Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.
12. člen

V primeru, da je sodelujoči izžreban in se z njim opravi klic, je po opravljenem klicu, za
namen prejema nagrade dolžan posredovati svoje podatke, in sicer: ime in priimek,
naslov, telefonsko številko.
Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in
sneman za promocijske aktivnosti organizatorja ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri
čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih
straneh, FB in v drugih medijih.
13. člen
Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v
posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine,
povezano s prejemom nagrade.
14. člen
Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v nobeno epoštno sporočanje in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih sporočil.
VII. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
15. člen
Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne igre, ki se zahtevajo pri
posamezni nagradni igri. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek, starost, kraj in
telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi naslov in elektronski naslov.
Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu
obdelovalcu.
Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja o
poteku nagradne igre, žreba ter podelitve nagrade in promocije podeljevalca nagrade, v
primeru, da se nagrada podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter
objavi.
V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z
namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.
16. člen
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli organizatorju nagradne igre, da se
njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v
zvezi z nagradno igro ) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo
nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja, Facebook strani in v morebitnih
drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

17. člen
Osebni podatki udeleženca nagradne igre se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je
potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.
Organizator podatke o sodelujočih hrani do največ 30 dni po zaključeni nagradni igri.
Podatke o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v
kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.
18. člen
V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo svojih podatkov za druge namene
(npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska
hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu
soglasja.
Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC d. o. o. Celje, Prešernova ulica
19, 3000 Celje ali na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.
19. člen
Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:
 ustrezne informiranosti;
 popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih, npr. če je dosežen
namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 omejitve obdelave;
 prenosljivosti podatkov, vendar le v primeru, da obdelava temelji na
privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi
sredstvi;
 ugovora.
Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posreduje na e-naslov: gdpr@nt-rc.si.
20. člen
Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.
VIII. DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE IGRE
21. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se
zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki
spremembi pravil.
IX. DODATNE INFORMACIJE
22. člen
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne igre, lahko zainteresirani sporočijo:
 za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si.
Za dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, lahko
zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 29. 2. 2020

