PRAVILNIK NAGRADNE IGRE
Poletna nagradna igra z Baby Centrom
1. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana.
Sponzor nagradne igre je BABY CENTER d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

2. TRAJANJE IN POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra (v nadaljevanju tudi Igra) bo objavljena na spletnem mestu BTC City (www-btc-city.com) od
14. 8. 2020 do vključno 24. 8. 2020.
Uporabniki sodelujejo v nagradni igri tako, da izpolnijo obrazec na spletnem mestu in odgovorijo na
nagradno vprašanje.
•

Obvezna polja v obrazcu: ime in priimek, e-mail sodelujočega v nagradni igri

•

Nagradno vprašanje:

Kje ste ali še boste preživeli letošnje počitnice?
A) Na morju.
B) V gorah.
C) Drugo.

3. KDO LAHKO SODELUJE
V Igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije. V Igri ne
smejo sodelovati zaposleni ali ožji družinski člani zaposlenih v družbi BTC d.d. (zakonci, otroci, starši) ali
BABY CENTER d.o.o.( zakonci, otroci, starši).
V igri lahko sodeluje vsak udeleženec največ enkrat.
Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pravilno odgovori na
nagradno vprašanje in sprejme pogoje za sodelovanje v nagradni igri in je bil izžreban za nagrado v skladu
s temi Pravili.
Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame po tem, ko je ob prevzemu
nagrade predložil ustrezna dokazila in zahtevane podatke.

Udeleženec lahko prejme največ eno nagrado.
Pogoj za sodelovanje je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da je
udeleženec prebral in se strinja s pravili nagradne igre s tem, ko je oddal kontaktni obrazec na spletni strani.
Udeleženec s izpolnjenim kontaktnim obrazcem poda soglasje za namene iz 6. poglavja teh pravil.
Udeleženci lahko kadarkoli v času trajanja igre prekličejo svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošljejo
pisno odjavo po pošti naslov BTC d.d., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. Po prejemu tega sporočila se
udeleženca izloči iz nagradne igre.

4. IZBOR NAGRAJENCEV
Na dan 25. 8. 2020 bo žirija BTC pregledala vse prejete odgovore in izžrebala nagrajence.
Žreb žirije ne bo javen, izvedla ga bo 3-članska komisija, ki bo vodila zapisnik.
Zapisnik o žrebanju vsebuje podatke o:


datumu, uri in kraju žrebanja;



prisotnih članih komisije za nadzor žrebanja;



izžrebanih nagrajencih.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.
Organizator bo izžrebanega prejemnika nagrade o prejemu nagrade obvestil preko elektronske pošte, ki jo
je navedel ob posredovanju zahtevanih podatkov v nagradni igri, in sicer v roku enega dneva po
zaključenem žrebanju.

5. NAGRADNI SKLAD / NAGRADA
Nagradni sklad obsega:


Intex Bazen - vesele živali v vrednosti 11,99 €



3 x BC Home brisača 140 x 70 cm - žirafa v vrednosti 3 x 9,99 €



Intex Bazen medvedki v vrednosti 5,49 €

Nagrajenec je dolžan potrditi prejem nagrade v roku 14 dni od prejema obvestila, prav tako pa je dolžan
preko elektronske pošte na e-naslov urednistvo@btc-city.com posredovati dodatne osebne podatke (ime,
priimek, poštni naslov in davčno številko), ki so potrebni izključno za predajo nagrade.
Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade obveščen po posredovanju zahtevanih podatkov organizatorju
nagradne igre.
V primeru, da izžrebani svojih podatkov organizatorju nagradne igre ne posreduje pravočasno, se šteje, da
se nagradi odpoveduje, organizator pa do takšnega izžrebanca nima nobenih obveznosti več.
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Točne informacije glede prevzema nagrad bo organizator nagrajencu posredoval preko elektronske pošte.
Nagrada se podeli izključno izžrebanemu nagrajencu (oz. njegovemu zakonitemu zastopniku) in ni
prenosljiva.
Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je najkasneje ob prevzemu nagrade dolžan predložiti
davčno številko. Organizator nagradne igre bo nagrajencu predal dogovorjeno nagrado in skladno z
veljavno davčno zakonodajo nagrajencu obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo
in plačilo davčnim organom.
Akontacijo dohodnine, ki znaša 25 % bruto vrednosti nagrade, bo plačal organizator nagradne igre.
V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, ki še ni poslovno sposobna, izjavo o prevzemu nagrade
podpišejo njegovi starši ali drugi zakoniti zastopniki, ki v imenu in za račun mladoletne osebe tudi
prevzamejo nagrado skladno s temi pravili.
Nagrada ni izplačljiva v denarju.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri BTC d.d.. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v
nagradni igri imajo udeleženci izbora enakovredne možnosti za pridobitev nagrade.

6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV SODELUJOČIH V NAGRADNI IGRI
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo s področja varovanja osebnih
podatkov ter Politiko zasebnosti ter Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov dostopnimi na spletnem
mestu BTC City (www.btc-city.com).
Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev in izžrebancev nagradne
igre, samostojno in po lastni presoji uporabljal izključno za naslednje namene:


izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;



obveščanje nagrajencev o rezultatu izbora in podelitvi nagrad;



objave nagrajencev na spletnem mestu organizatorja.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka v e-poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo
namenjena obveščanju o rezultatih nagradne igre, na spletni strani organizatorja, in sicer brez
kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre.
Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.
Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih
podatkov, ki se nanašajo nanj. Pridobljeni osebni podatki se obdelujejo do preklica privolitve oziroma v
skladu z veljavno zakonodajo.
Soglasje za neposredno trženje ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Sodelujoči v nagradni igri s sprejemom teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri izrecno soglaša in
daje privolitev, da organizator kot upravljavec obdeluje njegove osebne podatke izključno za naslednje
namene:


obveščanje o rezultatu nagradne igre in enkratno promocijo organizatorja in/ali sponzorja ob
obvestilu o rezultatu nagradne igre na spletnih mestih in v drugih medijih

Sodelujoči v nagradni igri dovolijo, da organizator prejete podatke obdeluje v svojih zbirki nagrajencev
nagradnih iger jih uporablja za namen izbora zmagovalcev nagradne igre in obveščanja sodelujočih v
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nagradni igri o poteku nagradne igre. Podatki se lahko hranijo pet let oziroma do preklica. Po preteku roka
oz. v primeru preklica se podatki v skladu z zakonom uničijo.
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:


dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v
prostorih organizatorja nagradne igre eno (1) leto,



osebni podatki udeležencev se hranijo do zaključka nagradne igre,



dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z
veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi (10 let).

7. ODGOVORNOST
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana,
odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati
(višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti
udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o
vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani, ne glede na razloge
nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje
elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more
vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence.
V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Internetno povezavo sodelujočemu
zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrade. Vsi spori,
povezani s pravicami okrog lastništva nagrade, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator
dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot
posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno
strinjajo.
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz
nagradne igre brez predhodnega opozorila. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko
nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni
znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

8. DRUGE DOLOČBE
Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri, ter za
podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja
nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.
V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju
in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez
kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz
nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.
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Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno
sodišče v Ljubljani.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali
vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal
z objavami.

9. OBJAVA PRAVIL
Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 10. 8. 2020. Pravila so v času trajanja nagradne igre na
vpogled na spletnem mestu https://www.btc-city.com.
Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z
nagradnim izborom, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil
soglašajo z njimi. V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na urednistvo@btccity.com.

Ljubljana, 10. 8. 2020
BTC d.d.
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