Pravilnik spletne INSTAGRAM nagradne igre » 4 NAGRADNI Q&A«
1. člen: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju organizator).
2. člen: NAMEN IN TRAJANJE
Nagradna igra poteka od 29. 5. 2019 do 31. 5. 2019 na družbenem omrežju Instagram, pri čemer
družba Instagram, oz. njene podružnice ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z
družbo Instagram. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev Qlandia Instagram profil
podjetja Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Prejete informacije se
uporabljajo izključno za namen nagradne igre. Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator.
3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki kumulativno
izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani uporabniki Instagram-a , so starejši od 13 let, so
državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in sprejemajo te pogoje
sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Instagram. Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri
organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo
sodelovati zaposleni v podjetju Qlandia marketing d.o.o. Pravna oseba ne more biti udeleženec
nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s
temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni
strani: www.qlandia.si/si/nagradne-igre. Sodelujoči v nagradni igri sami odgovarjajo za pristnost
njihovih osebnih podatkov.
Uporabnik Instagram-a, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora odgovoriti na vprašanje objav, ki jih
bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 29. 5. 2019 na časovnici Instagram. Nagradna igra
traja do 31.5.2019, žrebanje se izvede 3.6.2019 v prostorih organizatorja.

Objava:
NAGRADNA IGRA QL DARILNA KARTICA
S katero znamko povezujemo nakit Lencia? Namig >> slovensko poreklo
Zapišite odgovor v komentar in se potegujte za 20 eur dobroimetja na e-Darilni kartici Qlandia.
Pravilnik na spletni strani.

4. člen: NAGRADNA IN PREVZEM NAGRADE
Nagradni sklad: 1x e-Darilna kartica Qlandia v vrednosti 20,00€.
Med vsemi, ki bodo izpolnjevali pogoje sodelovanja v nagradni igri, bo izžreban 1 nagrajenec, ki bo
prejel zgoraj definirano nagrado.

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti. Izid
žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.
Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko insta sporočila dne 3.6.2019. Nagrajenec mora
organizatorju v roku 3 dni od obvestila posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v
zasebnem sporočilu na Instagram profilu qlandia_si. Nagrado bo organizator nagrajencu poslal po
pošti v roku 7 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade. Če nagrajenec osebnih podatkov v
zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubijo pravico do
nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajencev. V organizatorjevi
presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje
pravico, da ne podeli nagrad, če:
nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo
nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih in
www.instagram.com/qlandia_si. Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem
nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca
prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v
kakršen koli drug namen.

5. člen: ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
nedelovanje Instagram profila qlandia_si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za
nedelovanje,
nedelovanje Instagram profila qlandia_si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile
uporabo storitve,
kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v
dogovorjenem roku obvesti organizator.

6. člen: PLAČILO DOHODNINE
Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o
dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun
nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o
davčnem postopku.
Nagrada definirana ne presega 42 €, zato nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke,
prav tako nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v davčnem letu.

7. člen: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Instagram
pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Instagram profilu, ime
in priimek oz. uporabniško ime. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v
nagradni igri udeleženec dovoli Qlandia-ju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka
nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov
nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre
ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik
možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v
zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja
nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz
baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Instagram
zasebno sporočilo Instagram strani Qlandia. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o
elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o
varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).
Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi
od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene:
·
izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
·
obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence);
·
objave nagrajencev na spletni strani in Instagram strani organizatorja (velja samo za
nagrajence).
Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja
varstva osebnih podatkov. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od
podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
8. člen: OBVEZUJOČA PRAVILA
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo nagradne
igre in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se
obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v
celoti na vpogled na spletnem mestu www.qlandia.si. Za tolmačenje posameznih členov tega
pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in
pooblasti pravno službo organizatorja.
V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z
ustreznimi popravki ponovi.
9. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočemu
nastala zaradi udeležbe v nagradni igri ali v primeru nedosegljivosti strežnika, razen če je organizator
škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. Nadalje organizator ne odgovarja za kakršne koli
tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov. Organizator je odgovoren
samo za škodo, ki bi nastala naklepno ali zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih
obveznosti. Navedeno ne velja za škodo nastalo v primeru smrti, telesnih poškodb ali poslabšanja
zdravja.

10. člen: PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE
Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega
opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih
razlogov npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ali
programski opremi) ali iz pravnih razlogov pravilno izvajanje igre ni mogoče zagotoviti. V primeru, da
se prekine igra zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, ki je škodo
povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo.
11. člen: SPREMEMBA PRAVIL
Organizator igre – Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1 Ljubljana, si pridržuje pravico, da
v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če za to obstajajo vsebinski, komercialni ali
tehnični vzroki.
12. člen: REŠEVANJE SPOROV
Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega
oziroma po potrebi tudi druge udeležence.
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.
13. člen: VELJAVNOST
Pravila pričnejo veljati dne 29. 5. 2019.

Ljubljana, 29. 5. 2019
Qlandia marketing d.o.o.

