SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »USTVARI
SVOJO ID JELKO!«
OPOZORILO: Ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj
navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri »USTVARI SVOJO ID JELKO!«
Hkrati se uporabnik ob prijavi zaveže, da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe Facebooka.
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Skladno s temi pravili prireja podjetje Inter diskont, d.o.o. nagradno igro »USTVARI SVOJO ID

JELKO!«.
1.2 Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani www.interdiskont.si pod
zavihkom novice in na facebook strani podjetja Inter diskont.
1.3 Nagradna igra bo potekala v spletni trgovini od 1. decembra 2018 do 20. decembra 2018.
Nagrajenci bodo objavljeni 21. decembra 2018 na spletni strani www.interdiskont.si pod zavihkom
novice in na facebook strani podjetja Inter diskont.
2. DEFINICIJE POJMOV
2.1 Izvajalec in organizator nagradne igre je Inter diskont, d. o. o., Partizanska cesta 15, 2390 Ravne
na Koroškem (v nadaljevanju organizator).
2.2 Pravila nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v nagradni igri
sodelujejo.
2.3 Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki želijo
sodelovati v nagradni igri in se strinjajo s pogoji in pravili nagradne igre. V nagradni igri ne smejo
sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.
Nakup ni pogoj za sodelovanje.
3. POTEK NAGRADNE IGRE
3.1 Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči poznati in spoštovati pravila sodelovanja.
3.2 Pod 5 izdelkov v rubriki IZBOR MESECA bomo v spletni trgovini www.interdiskont.si skrili
smrečico. Obiskovalec spletne trgovine bo moral poiskati pet skritih smrečic. Ko bo našel smrečico,
bo z miško kliknil nanjo. Vsaka smrečica, ki jo bo kliknil, bo zapolnila eno bunkico na jelki z izdelkom,
pod katerim se je skrivala smrečica. Da bo jelka okrašena, bo potrebnih 5 smrečic.
Eno smrečico lahko okrasite le z istega računalnika oz. mobilnega telefona.
Vsak ustvarjalec okrašene jelke bo sodeloval v nagradnem žrebanju za 10 praktičnih nagrad.
3.3 Med vsemi sodelujočimi, ki bodo okrasili smrečico (s 5 bunkicami, v katerih so naši izdelki, pod
katerimi se je skrivala smrečica), bomo 21. decembra 2018 izžrebali 10 nagrajencev.
Izžrebanec bo praktično darilo podjetja INTER DISKONT prejel po pošti.
3.4 Nagrajenci bodo objavljeni 21. decembra 2018 na spletni strani www.interdiskont.si pod
zavihkom novice in na facebook strani podjetja Inter diskont.
4. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA
4.1 Nagrajenec nagradne igre mora organizatorju posredovati svoje osebne podatke za posredovanje
nagrade (ime, priimek, naslov, e-poštni naslov).

5. NAGRADNI SKLAD
5.1 Nagrade podarja organizator nagradne igre Inter diskont, d. o. o. , Partizanska cesta 15, 2390
Ravne na Koroškem.
5.2 Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča.
6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
6.1 Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo svojega imena, priimka, kraja bivanja v slovenskih
medijih, za kar od izvajalca in organizatorja ne bo zahteval plačila.
6.2 Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da organizatorju nagradne igre dovoli uporabo
svojih osebnih podatkov za namene nagradne igre, za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade in
načinu prevzema le-te in za namene izvajanja neposrednega trženja. Udeleženec nagradne igre se
izrecno strinja in soglaša z objavo osebnih podatkov (ime in priimek, naslov, e-poštni naslov) na
spletni strani www.interdiskont.si, v kolikor bo prejemnik nagrade.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno
prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Skladno z veljavnim zakonom o varstvu
osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) so jim zagotovljene pravice do
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se
nanašajo nanje.
7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko
udeleženci pošljejo na info@interdiskont.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje,
da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca.
7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Slovenj Gradcu.
8. SPREMEMBE
8.1 Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali
vzroki na strani javnosti.
8.2 Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na
spletni strani www.interdiskont.si/novice
Ljubljana, 15. 12. 2018

