PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
»Goni Pony« Vikinglotto Slovenija
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ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju organizator ali Loterija Slovenije). Nagradna igra bo potekala preko prijavnega obrazca
na spletni strani Vikinglotto Slovenija www.vikinglotto.si, organizator pa bo nagradno igro oglaševal
na Facebook in Instagram strani Vikinglotto Slovenija, www.facebook.com/VikinglottoSlovenija in
www.instagram.com/vikinglottoslovenija.
Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani
Facebooka. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani
zgolj organizatorju, nikakor pa ne Facebooku. Za vsebino nagradnih iger je izključno odgovoren
organizator.
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PRIVOLITEV

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri sprejema vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje
sodelovanja ter se z njimi strinja.
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NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Vikinglotto Slovenija, izvajanje trženjskega
komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.
V ta namen bodo nagrajenci za udeležbo na dogodku »Goni Pony« poleg nagrade iz 8. točke teh
pravil prejeli tudi Vikinglotto opremo za kolesarjenje (kratka majica, kratke hlače, nogavice in zvonček
za kolo) ter Vikinglotto listek s tremi vplačanimi kombinacijami. Nagrajenci bodo od organizatorja
pravočasno prejeli navodila, da sporočijo osebne podatke, ki so potrebni za naročilo materialov
(velikost majice, hlač ter številka noge za vse tekmovalce).
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TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra »Goni Pony« traja od vključno 18. 4. do vključno 5. 5. 2019.
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SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so
polnoletne in so izpolnile prijavni obrazec na spletni strani www.vikinglotto.si oz. so bile prijavljene
kot del ekipe in imajo lastno Pony Classic kolo brez prestav.
Nakup pri družbi Loterija Slovenije ni pogoj za sodelovanje.
Pravne osebe in samostojni podjetniki v nagradni igri ne morejo sodelovati. Prav tako ne smejo
sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in/ali so zaposleni pri organizatorju
nagradne igre. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.
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NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Udeleženec v nagradni igri »Goni Pony« izpolni prijavni obrazec na spletni strani www.vikinglotto.si. V
prijavni obrazec mora navesti elektronski naslov, na katerem bo dosegljiv za obveščanje o morebitni
nagradi, ime ekipe, ki jo prijavlja, in število vseh tekmovalcev (najmanj 3 in največ 7 tekmovalcev na
ekipo). Tri izbrane ekipe se bodo nato udeležile Red Bull Goni Pony dogodka, ki se bo odvil 1. 6. 2019
v Kranjski Gori z vzponom na Vršič. Pogoj za udeležbo na dogodku je polnoletnost in Pony kolo
Classic, brez prestav. Več o pravilih samega dogodka si lahko preberete na spletni strani organizatorja
dogodka https://drive.google.com/file/d/1f0gGYoG4uP7KLZbFiN8Rlh36iznmOSiN/view.
Nepopolno izpolnjeni prijavni obrazci ne sodelujejo v nagradni igri.
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IZBOR IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Po koncu nagradne igre bo organizator izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki so sodelovali na
način določen v 6. točki teh pravil, izžrebal tri (3) prijavljene ekipe.
Žrebanje ekip ni javno in poteka v prostorih organizatorja. Žrebanje bo izvedeno z naključno izbiro
prijavljene ekipe s pomočjo računalniške programske opreme, pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo
imenuje organizator. Imena izžrebanih ekip bodo objavljena na spletni strani www.vikinglotto.si,
Facebook in/ali Instagram strani Vikinglotto Slovenija v ponedeljek, 6. 5. 2019.
Izžrebane ekipe bodo preko elektronskega naslova, ki ga je prijavitelj ekipe navedel ob prijavi,
obveščene, da so prejemnice nagrade in prejele vse potrebne nadaljnje informacije. Vse izžrebane
ekipe nagradne igre »Goni Pony« bodo zatem imele 48 ur časa, da potrdijo svojo udeležbo na
dogodku. Nagrado bodo ekipe lahko prevzele od 21. 5. 2019 dalje na naslovu Loterije Slovenije,
Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana.
V primeru, da se katera izmed izžrebanih/nagrajenih ekip v navedenem obdobju ne bo odzvala na
elektronsko sporočilo oziroma ne bo potrdila udeležbe, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v
nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.
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NAGRADA

Organizator bo v okviru te nagradne igre vsem tekmovalcem izžrebanih treh (3) ekip podelil:


brezplačno vstopnico za dogodek Red Bull Goni Pony za leto 2019.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada niso prenosljiva na
tretje osebe. Nagrada ni predmet obdavčitve.
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ODGOVORNOST

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri
izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Prav tako
organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih
udeleženec v nagradni igri in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot
posledico koriščenja nagrade ter v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za:
•
•
•

uporabniške vsebine, objavljene na Facebook in/ali Instagram strani Vikinglotto Slovenija;
nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev;
nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne
energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi
strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali
do trenutka prekinitve.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je
dokončna in velja za vse udeležence v nagradni igri.

10 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Udeleženec v nagradnih igrah organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem
v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:




izvedbe nagradne igre skladno s temi pravili;
obveščanja nagrajencev in podelitev nagrad skladno s temi pravili;
za namene marketinškega trženja in segmentacijo le v primeru, če je udeleženec nagradne
igre za to podal posebno privolitev, ki jo lahko kadarkoli prekliče.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval skladno z Uredbo (EU) o 2016/679 Evropskega
parlamenta in sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu
osebnih podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov in temi pravili. Upravljavec se zavezuje, da
osebnih podatkov ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Osebne podatke bo upravljavec
obdeloval in hranil, dokler bo to potrebno za namene izvedbe nagradne igre in podelitve nagrade
oziroma do preklica privolitve.

Udeleženec v nagradni igri lahko od upravljavca kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha
uporabljati njegove osebne podatke in sicer po elektronski pošti na naslov info@loterija.si ali pisno
na naslov upravljavca (Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana). Poleg tega lahko
zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave.
Prav tako ima pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali
pripombe glede obdelave osebnih podatkov lahko naslovi na pooblaščenca za varstvo osebnih
podatkov v Loteriji Slovenije: osebni.podatki@loterija.si. Če meni, da je pri obdelavi osebnih
podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem
pooblaščencu.
Vse morebitne zahteve se bodo obravnavale v skladu z veljavno zakonodajo.
Osebne podatke, kot so elektronski naslov, velikost majice, hlač ter številka noge, upravljavec
potrebuje za izvedbo nagradne igre in podelitev nagrad ter promocijo blagovne znamke Vikinglotto
Slovenija z opremo za kolesarjenje. Brez teh osebnih podatkov izvedba nagradne igre in podelitev
nagrad ter promocija blagovne znamke Vikinglotto z opremo za kolesarjenje ni možna.
Udeleženec v nagradni igri lahko privolitev za marketinško trženje in segmentacijo kadarkoli prekliče s
pisno zahtevo, poslano na sedež ali elektronski naslov upravljavca.

11 IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje
iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.
Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri navedle nečitljive ali neveljavne
podatke oziroma bodo v nagradni igri sodelovale v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez
njihove vednosti).

12 REŠEVANJE SPOROV
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.

