SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADEM NATEČAJU
»Ime novega abonmaja«
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1
Skladno s temi pogoji prirejata Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik (v nadaljevanju organizator)
in Dom kulture Kamnik (v nadaljevanju izvajalec) nagradni natečaj »Ime novega abonmaja«.
1.2
Pogoji in način sodelovanja so objavljeni na spletni strani Doma kulture Kamnik.
1.3
Nagradni natečaj bo potekal na spletni strani od 24. maja do 15. junija. Link do nagradnega natečaja
bo objavljen na Facebook strani Doma kulture Kamnik, Livin' Kamnik ter spletni strani Doma kulture
Kamnik.
1.4 Vsi izrazi so uporabljeni v moški spolni slovnični obliki in veljajo za oba spola.
2. DEFINICIJA POJMOV
2.1
Dom kulture Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik (kot izvajalec) organizira nagradni natečaj »Ime novega
abonmaja«.
2.2
Pravila nagradnega natečaja definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v natečaju
sodelujejo.
2.3
Udeleženec nagradnega natečaja in prejemnik nagrade je lahko le fizična oseba s stalnim
prebivališčem v Sloveniji, ki želi sodelovati v nagradnem natečaju, se strinja s pravili nagradnega
natečaja ter poda točne osebne podatke, ki so hranjeni v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu
osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec s sodelovanjem v
nagradnem natečaju soglaša, da lahko njegove podatke organizator in izvajalec uporabljata izključno
za potrebe izvajanja nagradnega natečaja. V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v
Zavodu za turizem, šport in kulturo ter njihovi družinski člani.
2.4
Udeleženec nagradnega natečaja je star več kot 16 let in se strinja z obdelavo osebnih podatkov ZA
NAMEN IZVEDBE NAGRADNEGA NATEČAJA, kot je navedeno v OBVESTILU O OBDELAVI OSEBNIH
PODATKOV.
OBVESTILO O OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa kolikor je potrebno za dosego namena za
katerega so bili zbrani. V primeru izvedbe nagradnega natečaja vse do njene izvedbe, osebne podatke
nagrajencev pa v skladu z zakonodajo z davčnega področja. Vaši osebni podatki se ne posredujejo
nikamor, razen v primeru, da boste med nagrajenci bomo vaše ime objavili na Facebooku
(https://www.facebook.com/DomKultureKamnikk/). V primeru da znotraj trajanja obdelave vaših
osebnih podatkov želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z njihovo obdelavo, kot npr.
vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam
to lahko sporočite po elektronski pošti na naslov: dpo@visitkamnik.com ali pisno na naslov Zavod za
turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar
najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno.
V primeru, da ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih
podatkov imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je Informacijski pooblaščenec,
Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

3. POTEK NAGRADNE IGRE
3.1
Za sodelovanje v nagradnem natečaju mora sodelujoči poznati pravila sodelovanja in se z njimi
strinjati.
3.2
Vse predloge, posredovane preko linka https://www.1ka.si/a/173513, bo komisija, ki jo sestavljajo
zaposleni v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, upoštevala pri finalnem izboru. Vsak
udeleženec mora k svojemu predlogu pripisati svoje ime in priimek ter e-naslov. V kolikor podatki ne
bodo navedeni ali ne bodo pravilno navedeni, udeleženec v nagradnem natečaju ne bo mogel
sodelovati.
3.3
Po zaključku nagradnega natečaja bo podeljena ena glavna nagrada (glej točko 5.).
3.4
Vsak udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje večkrat, z različnimi predlogi.
3.5
Vsi, ki bodo nagradni natečaj rešili v celoti, ter vpisali svoje ime, priimek in e-mail naslov, bodo
sodelovali v nagradnem natečaju, ki bo 15. junija po 12. uri. Odločitev o podelitvi glavne nagrade bo
sprejela komisija, sestavljena iz članov zaposlenih v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik.
Prejemnik nagrade bo o rezultatih žrebanja obveščen po e-pošti najpozneje v roku 8 dni po žrebanju.
Obvestil ga bo izvajalec nagradnega natečaja.
3.6
Nagradni natečaj bo promoviran na spletni strani Doma kulture Kamnik, Facebook strani Doma
kulture Kamnik in Livin' Kamnik ter Instagram profilu Doma kulture Kamnik.
3.7
Prejemnik nagrade soglaša, da izvajalec nagradnega natečaja javno objavi nagrajenčevo ime in
priimek na Facebook strani Doma kulture Kamnik.
4. IZJAVA O AVTORSKEM DELU
4.1
Udeleženec nagradnega natečaja jamči, da je poslani predlog njegovo avtorsko delo
4.2
Nagrajenec nagradnega natečaja soglaša, da izvajalec nagradnega natečaja ime novega abonmaja
uporabi v kakršnikoli obliki za namene Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, prat tako pa
soglaša, da se ime brez plačila honorarja uporabi kot novo ime za prenovljen Stand up abonma.
4.3
Nagrajenec nagradnega natečaja dovoljuje izvajalcu nagradnega natečaja javno objavo in uporabo
imena tudi po izteku natečaja, in sicer brez časovne omejitve.
4.4
Avtor imena se s svojim sodelovanjem odpove vsem avtorskim pravicam nad imenom in ga prepusti v
izključno upravljanje izvajalcu nagradnega natečaja.
4.5
Izvajalec nagradnega natečaja si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti do udeleženca
nagradnega natečaja, vsebine, ki opisujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne,
obscene, ali so po mnenju izvajalca nagradnega natečaja zaradi kakršnegakoli drugega razloga
neprimerne, izloči iz natečaja.
5. NAGRADA
5.1
Nagrado podarja izvajalec nagradnega natečaja, Dom kulture Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik

5.2
Nagrada zajema abonma, za katerega udeleženec nagradnega natečaja izbira ime, za sezono 2018/19
za eno osebo.
5.3
Nagrada ni izplačljiva v denarju in ni zamenljiva za drugo nagrado.
5.4
Nagrajenci so po Zakonu o dohodnini davčni zavezanci, zato so ob prevzemu nagrade dolžni predložiti
svojo davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega znesek 42 eur. Akontacijo dohodnine krije
organizator.
6. IZROČITEV NAGRADE
6.1
Nagrada bo izročena po identifikaciji nagrajenca.
6.2
Za terminsko izročitev nagrade se organizator in nagrajenec dogovorita po e-pošti.
7. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA
7.1
Nagrajenec mora izvajalcu nagradnega natečaja posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek,
naslov, telefonska številka, davčna številka) v skladu z točko 2.3.
7.2
Izvajalec si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradnem natečaju v nasprotju s pogoji nagradnega
natečaja.
7.3
Če prejemnik nagrade ne navede pravilnih osebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice
do kakršnega drugega ali drugačnega nadomestila.
7.4
Prejemnik nagrade lahko izkoristi nagrado v sezoni 2018/19 (abonma, za katerega udeleženec v
nagradnem natečaju izbira ime, za sezono 2018/19 za eno osebo).
8. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
8.1
Prejemnik nagrade dovoljuje objavo svojega imena in priimka ter nagrajenega predloga za ime
novega abonmaja.
8.2
Organizator bo podatke skrbno varoval za namen, za katerega so pridobljeni v skladu s Splošno
uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov v skladu z
točko 2.3.
9. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
9.1
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega natečaja. Pritožbe in reklamacije lahko
udeleženci nagradnega natečaja pošljejo na info@domkulture.org. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca
nagradnega natečaja.

9.2
Za vse spore je pristojno okrajno Sodišče v Kamniku, Republika Slovenija.
10. SPREMEMBE
10.1
Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki
na strani javnosti.

Kamnik, 24. maj 2018

