Pravila nagradne igre »POLETJE«

Uvodne določbe
1. člen
SERVIER PHARMA d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, organizira od 21. julija 2016 do
vključno 7. avgusta 2016 nagradno igro »POLETJE«. V nagradni igri sodelujejo vsi zainteresirani, ki
bodo v času od 21. julija 2016 do vključno 7. avgusta 2016 na spletni strani www.bolezni‐ven.si
pravilno odgovorili na nagradno vprašanje.
Organizator bo izvedel žrebanje nagrad. Izidi žrebanj so naključni.
Žrebanje bo potekalo po načelu naključne računalniške izbire s seznama udeležencev,
sodelovali v nagradni igri preko spletne strani.

ki bodo

Pomen nekaterih pojmov
2. člen
Organizator nagradne igre je SERVIER PHARMA d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana.
Udeleženec nagradne igre je lahko polnoletna fizična oseba, državljan Republike Slovenije s stalnim ali
začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki od 21. julija 2016 do vključno 7. avgusta 2016 na
spletni strani www.bolezni‐ven.si pravilno odgovori na nagradno vprašanje.
Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je pravilno odgovoril na nagradno vprašanje in je bil
izžreban za nagrado v skladu s temi pravili. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme
oziroma prevzame.
Pogoji sodelovanja v nagradni igri
3. člen
Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje kot, da udeleženec sprejema ta pravila nagradne igre.
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani na naslovu www.bolezni‐ven.si .
Zaposleni pri organizatorju vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani ali druge osebe, ki so
neposredno povezane z izvedbo nagradne igre (ponudniki nagrad, hostese, ipd.), ne morejo sodelovati
v nagradni igri. Sodelujoči lahko na spletni strani z istimi podatki sodeluje le enkrat.

Potek
4. člen
Nagradna igra se začne 21. julija 2016 in poteka do vključno 7. avgusta 2016.
Žrebanje nagrad bo potekalo 10. avgusta 2016 na sedežu organizatorja akcije. Žrebanje bo izvajala in
nadzorovala komisija organizatorja, imenovana s strani organizatorja.
Vsak udeleženec je lahko izžreban samo enkrat.

Žrebanje
5. člen
Žrebanje nagrad bo potekalo 10. avgusta 2016 na sedežu organizatorja akcije. Žrebanje bo izvajala in
nadzorovala komisija organizatorja, imenovana s strani organizatorja.
Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na spletni strani www.bolezni‐ven.si odgovori na
naslednje nagradno vprašanje:
Kateri so tipični simptomi za kronično vensko bolezen?
a) Prekomerna poraščenost
b) Zobobol
c) Težke, boleče, otekle noge in krči v mečih

Udeleženec mora za sodelovanje v nagradni igri na www.bolezni‐ven.si podati naslednje obvezne
osebne podatke:




Ime in Priimek
E‐poštni naslov
*Davčna številka, točen naslov stalnega prebivališča

*podatek je potrebno podati v primeru izžrebanja.
O vseh žrebanjih se vodijo zapisniki, ki jih vodi komisija, imenovana v skladu s 1. odstavkom.
Zapisnik mora vsebovati najmanj naslednje podatke o:
 datumu, uri in kraju žrebanja;
 prisotnih osebah ;
 poteku žrebanja;
 izžrebanih osebah in vrstah nagrad
 uri zaključka žrebanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, in sicer vsako stran zapisnika.

Nagrade
6. člen
Nagrade podeljuje organizator nagradne igre SERVIER PHARMA d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000
Ljubljana.
Žrebanje ‐ 10. avgust 2016
1. nagrada (10x): torba za na plažo »Detralex«
2. nagrada (5x): mehak frizbi »Detralex«
Vsi nagrajenci prejmejo zloženki z nasveti Kronična venska bolezen in Hemoroidi?

Prevzem nagrad
7. člen
Rezultati posameznega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

8. člen
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.
9. člen
Organizator bo izžrebance o terminu in pogojih prevzema nagrad obvestil na podan elektronski naslov
v roku 10 delovnih dni po izvedbi posameznega žrebanja.
Prevzem nagrad: Izžrebanci prejmejo nagrade po pošti.
Organizator nagradne igre in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ne odgovarjajo za
morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.
10. člen
Izžrebanci so poleg osebnih podatkov dolžni organizatorju nagradne igre posredovati tudi podatke o
svoji davčni številki in točnem naslovu stalnega prebivališča. V primeru, da izžrebanci zahtevanih
podatkov ne posredujejo v 14 dneh po prejemu obvestila, da so bili izžrebani, izgubijo pravico do
nagrade.

Davki od nagrad
11. člen
Po Zakonu o dohodnini (Zdoh‐2) spadajo nagrade v skladu s 105. členom med druge dohodke.
Akontacijo dohodnine je v skladu z 278. členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP‐2) dolžan
izračunati plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja. Akontacijo dohodnine plača organizator
nagradne igre.

Zaključek igre
12. člen
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:
‐
‐

dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila nagradne
igre, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta po zaključku nagradne igre.
dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se
hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo nagradne igre komisijsko uniči v skladu
s svojimi internimi akti.

Varstvo osebnih podatkov
13. člen
Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov ZVOP"1"UPB1, Ur.l. RS št. 94/07, da organizator nagradne igre SERVIER
PHARMA d.o.o. zbira, hrani in obdeluje podatke udeleženca ter jih uporablja za namen izvedbe
nagradne igre ter obveščanja o novostih poslovanja oziroma ponudbi družbe (neposredno trženje) za

neomejeno časovno obdobje. Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri dovoli organizatorju, da se,
če je izžreban, njegovi podatki (ime in priimek) objavijo na spletni strani www.bolezni‐ven.si.
Pridobljene osebne podatke udeležencev in nagrajencev je organizator dolžan varovati in uporabljati v
skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni:
• elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja obvestil
izžrebancem o terminu in pogojih prevzema nagrad, za obveščanje o novostih poslovanja oziroma
ponudbi družbe (neposredno trženje));
• ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o
nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v
skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
• davčna številka (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v
Republiki Sloveniji).
14. člen
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa lastnih osebnih podatkov v zbirki osebnih
podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli na naslovu info@bolezni‐ven.si (s pripisom “odjava” in
navedbo osebnih podatkov) zahteva, da organizator nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno
preneha uporabljati njihove osebne podatke za namen obveščanja o ponudbi SERVIER PHARMA d.o.o..
Sodelujočega SERVIER PHARMA d.o.o. o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na podan elektronski naslov.
Organizator podatke hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na
podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
Organizator nagradne igre zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih
podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Poleg organizatorja ima dostop do podatkov
pogodbeni administrator spletne strani.

Končne določbe
15. člen

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z 21. julijem 2016.
Ljubljana, 21.7.2016

