SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Organizator nagradne igre je JPK Orli Kranj(v nadaljevanju
organizator).
(2) Kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner
organizatorja(v nadaljevanju izvajalec), ta zagotovi nagrade in izvede
nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na prireditvi,
kakor je določeno v besedilu razpisa nagradne igre.
POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali
začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18
let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje
staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) V nagradni igri ne smejo sodelovati člani JPK Orli Kranj ali njihovi
ožji družinski člani.
(3) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.
POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen
Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni
strani JPK Orli Kranj.
PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni
strani JPK Orli Kranj.
(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te
splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na
Spletni strani JPK Orli Kranj.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali
posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani ali jih ni izpolnil
pravočasno;
- v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi,
ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
(3) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta
s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z
Soorganizatorjem - izvajalcem v smislu fotografiranja nagrajenca za
potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih
(tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih
edicijah ali drugih medijih) Soorganizatorja - izvajalca nagradne igre
brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici
pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe
gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
Vsi dogovori o prevzemu in izvedbo nagrade potekajo na relaciji
nagrajenec – izvajalec.
NAGRADE
5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad.
Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za
katero je bil izžreban najprej.
(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne
igre na spletni strani Soorganizatorja - izvajalca, kjer nagradna igra
tudi poteka.
(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v
gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
ŽREBANJE NAGRAD
6. člen
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter
žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki
organizatorja in/ali predstavniki izvajalca.
OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
(1) Nagrajenec bo o nagradi obveščen na telefonsko številko, ki jo je
posredoval na prijavnem letaku ali SMS sporočila.
(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v
primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na JPK Orli Kranj
(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.
PREVZEM NAGRAD
8. člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o
nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator .
(2) Organizator nagradne igre obvesti nagrajenca in izvajalca, za samo
izvedbo realizacije se dogovorita nagrajenec in izvajalec sama.
(3) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju
predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s
posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do
prevzema nagrade.
VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator JPK Orli Kranj kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje
zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z
osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih
varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih
podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v
druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne
igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.
(3) V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s soorganizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev.
Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno odbdelavo in hrambo
podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.
(4) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s posredovanje
podatkov so-organizatorju, bo organizator po končani igri vse podatke
takih uporabnikov posredoval so-organizatorju. Organizator ne prevzema
odgovornosti za ustrezno odbdelavo in hrambo podatkov, ki so bili
posredovani so-organizatorju.
(5) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na
spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh
organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se

lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani
udeležencev nagradne igre.
(6) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po
vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki
izbrišejo.
(7) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook
Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.
KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev
nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave
ali vzroki na strani javnosti.
(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence
sproti obveščal z objavami na Spletni strani JPK Orli Kranj.
Kranj, 24. 11. 2016
JPK Orli Kranj

