Pravila in pogoji tekmovanja
»LAKIRANJE S SIMULATORJEM SIMSPRAY«
1) Organizator tekmovanja (v nadaljevanju nagradne
igre) je Spekter d.o.o., Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec.
Ti pogoji so javno objavljeni na spletni strani
www.spekter-zalec.si in dostopni v poslovalnici
organizatorja (trgovina Žalec).

odzovejo, najkasneje v 8 dneh od razglasitve pa
posredujejo vse potrebne osebne podatke (svoje ime,
priimek, davčno številko, domači naslov, telefonsko
številko) na elektronski naslov administracija@spekterzalec.si. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se
nagrada ne podeli.

2) Namen nagradne igre je promocija organizatorja.
3) Nagradna igra poteka 16. 9. 2022.
4) V tekmovanju lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična
oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki
Sloveniji ter je pridobila davčno številko. Zaposleni pri
organizatorju tekmovanja ter njihovi ožji družinski člani,
v tekmovanju ne smejo sodelovati.
5) Udeleženec sodeluje v tekmovanju tako, da 16. 9. 2022
od 11:00-16:30 v delavnici Avtokaroserija Pirh d.o.o. v
okviru prireditve Spektrov barvni petek opravi virtualno
lakiranje na napravi SIMspray.
6) Organizator bo v okviru tekmovanja podelil naslednje
nagrade:
•
1x pištolo SATA PIŠTOLA X5500 RP 1,2 0 TRUE
SOUL
•
1x darilni bon Spekter v vrednosti 100 €
•
1x darilni bon Spekter v vrednosti 50 €
7) Nagrade prejmejo tekmovalci z najboljšim doseženim
rezultatom. Če bo več strank doseglo enak rezultat, se
izžreba prejemnika 1., 2. in 3. nagrade. Nagrada ni
prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali
drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade.
Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot
sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

10) Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem)
je odgovornost organizatorja. Organizator bo za
nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo
dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo
od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za
nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine,
skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu
z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v
davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem
postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom
nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor
podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne
podeli. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli
nagrade tudi če:
•
se pojavi utemeljen dvom v istovetnost
podatkov udeleženca,
•
se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje
pogojev, določenih v pravilih,
•
da je sodeloval v tekmovanju v nasprotju s
pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil
izžreban v nasprotju s temi pravili,
•
udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu
s pravili in pogoji tekmovanja ali jih ne izpolni
pravočasno,
•
udeleženec odkloni nagrado.
Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki jih
ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube
nagrade.

8) Razglasitev nagrajencev tekmovanja bo potekala po
zaključku tekmovanja v petek 16. 9. 2022 ob 17:00 uri.
Rezultati bodo vidni tudi na spletni strani www.spekterzalec.si

11)
Nagrajenec
tekmovanja
dovoljuje
objavo
posredovanih osebnih podatkov (ime in priimek) na
spletni strani organizatorja (www.spekter-zalec.si).

9) Organizator tekmovanja bo dobitnike nagrad pozval,
da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila

12) S sodelovanjem v tekmovanju udeleženec nagradne
igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in

hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP 1) in
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU (GDPR).
S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre
dovoljuje organizatorju, da kot upravljavca zbirke
obdeluje zbrane osebne podatke in izrecno samo za
namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje
obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.
Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe tekmovanja
in se bodo po zaključku nagradne igre ustrezno izbrisali.
Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor
potrebni podatki, navedeni v členu 10, ne bodo
posredovani, sodelovanje v tekmovanju ne bo mogoče
oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.
Sodelujoči v tekmovanju imajo v skladu s predpisi s
področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati
vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek,
blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma
prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene.
Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov:
administracija@spekter-zalec.si
13) S sodelovanjem v tekmovanju udeleženec sprejme
pravila nagradne igre in z njimi soglaša.
14) Organizator ne sprejema nikakršne odgovornosti za
vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel
zaradi sodelovanja v tekmovanju. Organizator prav tako
ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali
sodelujočemu nastanejo
zaradi
sodelovanja
v
tekmovanju.
15) Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator
tekmovanja. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem
času in o tem obvestil udeležence. Za vse morebitne
spore, nastale iz naslova tekmovanja, ki jih ni moč rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče po sedežu
organizatorja tekmovanja.
(17) V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko
obrnejo na organizatorja:
e-pošta: administracija@spekter-zalec.si
Sestavljeno:
Ložnica pri Žalcu, 16. 9. 2022

