Splošni pogoji nagradnega natečaja ''Spomladanske rime''
V natečaju ne morejo sodelovati zaposleni pri
organizatorju ter njihovi ožji družinski člani (zakonski
partner, izvenzakonski partner, otroci).

1. člen
PREDPOSTAVKA
Facebook je popolnoma prost vseh odgovornosti v zvezi z
izvedbo nagradnega natečaja in vseh aktivnosti, ki iz nje
izvirajo. Nagradni natečaj ni na noben način sponzoriran,
podprt ali voden s strani Facebooka ali z njim drugače
povezan. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v
nagradnem natečaju, prejme organizator nagradnega
natečaja.
2. člen
ORGANIZATOR NAGRADNEGA NATEČAJA
Organizator nagradnega natečaja (v nadaljevanju
»natečaj«) je Addiko Bank, Dunajska cesta 117, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«). Cilj natečaja je
promoviranje organizatorja na družbenih omrežjih.
Splošni pogoji natečaja (»Splošni pogoji«) bodo objavljeni
na
Facebook
strani
Addiko
Bank
Slovenije:
http://facebook.com/addikoslovenija/.

S sodelovanjem, sodelujoči tudi potrdi, da pravila razume
in se z njimi brezpogojno strinja.
Sodelujoči z lažnimi profili bodo diskvalificirani.
6. člen
POTEK NATEČAJA
Za sodelovanje v natečaju morajo sodelujoči na Facebook
strani Addiko Bank objaviti rimo in všečkati stran Addiko
Bank Slovenija. Naslednji dan po zaključku obdobja bomo
najboljše rime nagradili z dvema vstopnicama za Sea Star
festival, za petek, 25. 5. 2018.
Trajanje nagradnih obdobij:
08. 05. 2018 - 10. 05. 2017 do 23:59 ure;
15. 05. 2017 - 17. 05. 2017 do 23:59 ure;
22. 05. 2017 do 23:59 ure.
7. člen

V skladu s 5. členom Zakona o igrah na srečo se nagradne
natečaj ne šteje za igro na srečo v smislu prej navedenega
zakona.
3. člen
TRAJANJE
Natečaj se začne 08. 05. 2018 ob 10.00 in traja do 22. 05.
2018 do 23.59.
S sodelovajem v natečaju se udeleženci v primeru
prejema nagrade, izrecno strinjajo in dovoljujejo objavo
osebnih podatkov (ime in priimek) na Facebook strani
https://www.facebook.com/AddikoBankSlovenija
4. člen

NAGRADE IN OBJAVA NAGRAJENCEV

Po zaključku nagradnega tedna člani komisije ocenijo (v
lestvici od 1 do 10) izvirnost in kreativnost posameznih
rim. Udeleženec natečaja se strinja, da bo ocenjen s
strani žirije po zgornjih kriterijih in da je njihova ocena
dokončna.
Strokovni člani žirije:
1) Martina Ivkić, Addiko Bank
2) Mojca Prešeren, Addiko Bank
3) Tjaša Lavbič, Addiko Bank
V primeru, da več prijavljenih rim prejme enako oceno,
jih bodo strokovni člani žirije ponovno ocenili. Ista oseba
lahko sodeluje večkrat, vendar je v času trajanja
nagradnega natečaja nagrajena lahko samo enkrat.

UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

Imena nagrajencev bodo na dan žrebanja objavljena na
http://facebook.com/addikoslovenija/.

V natečaju lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki
omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- so starejši od 18 let;
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji in
- sprejemajo te pogoje sodelovanja v natečaju in pravila
omrežja Facebook.

Nagrajenci morajo v zasebno sporočilo Facebook strani
Addiko Bank Slovenija javiti naslednje podatke: ime in
priimek, naslov, poštno številko, davčno številko, e-naslov
in telefonsko številko za potrebe preverbe in pošiljanja
nagrade.
Če se nagrajenec ne javi v roku 24 ur od objave njegovega
imena, se smatra, da se nagradi odpoveduje.
Nadomestnega žrebanja ne bo.
NAGRADNI SKLAD
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Nagradni sklad ob zaključku vsakega obdobja:
3 x 2 vstopnici za petek, 25. 05. 2018 za Sea Star Festival.
Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni
izplačljiva v denarni protivrednosti. Izid žrebanja je
dokončen, pritožbe nanj niso možne.

ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen
neposrednega trženja.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator
Addiko Bank d.d.

8. člen

13. člen

PREVZEM NAGRADE

SPREMEMBA POGOJEV IN ODPOVED NATEČAJA

Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na
posredovan naslov najkasneje 24. 05. 2018. Lahko pa jih
nagrajenci po predhodnem dogovoru prevzamejo na
sedežu organizatorja, Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
v četrtek, 24. 05. 2018, od 8.00 do 16. ure.
10. člen

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem
trenutku odpove ali spremeni pogoje natečaja, če to
zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki oz. v
primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati
(višja sila).
O tem mora prek javno dostopnih medijev obvestiti
udeležence. V takšnem primeru organizator udeležencem
ne odgovarja za nastalo škodo.

PRIJAVA NAGRADE DAVČNEMU ORGANU

14. člen

Skladno s 7. točko 19. člena ZDoh-2 se prejeta nagrada ne
šteje za dohodek po Zakonu o dohodnini.

MIRNO REŠEVANJE SPOROV

11. člen
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Udeleženci, ki sodelujejo v nagradnem natečaju, dajejo
soglasje, da organizator evidentira vse njihove osebne
podatke v svoji zbirki osebnih podatkov in jih skladno s
smernicami skupine in v skladu z veljavno zakonodajo
obdeluje, uporablja za svoje raziskave, statistične
obdelave, akcije, pošiljanje reklamnega gradiva in drugih
materialov, obveščanje in anketiranje. Potrjuje tudi, da
je privolitev v obdelavo njenih osebnih podatkov za
navedene namene, prostovoljna. Udeleženec, ki sodeluje
v nagradnem natečaju izrecno soglaša, da se osebni
podatki posredujejo vsem družbam in pogodbenim
obdelovalcem skupine Addiko bank, izključno z namenom
poenotenja bančnih operacij, nadzora in izvajanja
medsebojnega pogodbenega odnosa. Udeleženec se lahko
od prejemanja vsebin kadarkoli odjavijo tako, da v
elektronskem sporočilu kliknejo na povezavo »odjava«.
Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o
varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 in vsi
naslednji).
Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju soglašajo, da bodo v
primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime in priimek)
javno objavljeni. Drugi osebni podatki bodo znani le
organizatorju in izvajalcu nagradne igre in so zaupni.
Udeleženec, ki sodeluje v nagradnem natečaju, ima
pravico do vpogleda v zbirko osebnih podatkov in druge
pravice v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, lahko
zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo
posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo
podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu
pisne zahteve oziroma v enakem roku sporočil, da
podatkov ne bo posredoval.
Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec
osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati
njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.
Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri in se ne strinja z
ravnanjem organizatorja ali njenih zaposlenih pri
opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali
drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje te
nagradne igre in ga je izdal organizator, ali ko organizator
oziroma njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja,
pa bi ga po mnenju udeleženca morali, lahko vloži pisno
(preko elektronske pošte, po faksu, po pošti na naslov
organizatorja ali preko elektronske banke Addiko Ebank)
ali ustno (osebno na bančno posvetovalnem mestu ali
preko telefona) reklamacijo ali pritožbo skladno s
Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je
objavljen v vseh poslovalnicah in v bančno svetovalnem
mestu organizatorja ter na spletni strani www.addiko.si
15. člen
SPLOŠNE DOLOČBE
Splošni pogoji so obvezujoču za organizatorja in druge
osebe, ki so kakorkoli povezane z natečajem in izdajo
nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v natečaju
priznavajo te pogoje in se obvezujejo, da jih bodo
upoštevali.
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne
odgovornosti za:
nedelovanje družbenega omrežja Facebook,
nedelovanje storitve, ki je posledica napačne
uporabe ali neznanja uporabe storitev,
nedelovanja oz. zamude poštnih storitev pri
prevzemu nagrade
nedelovanje storitve, ki je posledica izpada
omrežja
pogodbenih
partnerjev,
izpada
električne energije ali drugih tehničnih motenj,
ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo
sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni
igri,
kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
V primeru kršitev ali domnevnih kršitev zgoraj navedenih
pogojev, je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim
odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem
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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.

ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni
igri. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri
sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.
16. člen

Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom
pravic vsak sodelujoči s prijavo na nagradno igro
organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega
naslova.

VELJAVNOST PRAVIL
Pravila pričnejo veljati z dnem 08. 05. 2018.

Organizator in izvajalec v ničemer ne prevzemata
nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice,
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