PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE 'SEM NARAVNA'
S temi pravili so urejena pravila sodelovanja in izvedba nagradne igre "Sem naravna'.
1) Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) je Gastlog, d.o.o., Cesta na
Ostrožno 117, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).
2) Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja,
promocija blagovne znamke Dr. Organic in posredno pospeševanje prodaje.
3) Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 05. 10. 2018 do vključno 05. 11. 2018 na spletnem
mestu www.dr-organic.si.
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, z naslednjimi omejitvami:
• V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v družbi Gastlog, d.o.o. ter
njihovim ožjim družinskim članom.
• V nagradni igri ne morejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so
lahko samo osebe s stalnim prebivališčem (in davčno številko) v Republiki Sloveniji.
4. Načini sodelovanja
Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči na spletnem mestu www.dr-organic.si naložiti
fotografijo svojega obraza brez ličil, t.i. 'selfie' fotografijo in se strinjati, da dovoljuje objavo
svoje fotografije brez ličil na spletnem mestu www.dr-organic.si.
Ogranizator si pridržuje pravico, da s spletnega mesta www.dr-organic.si odstrani vse
fotografije, ki vključujejo žaljivo, neprimerno in neustrezno vsebino.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Pogoj za sodelovanje je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre.
Šteje se, da se sodelujoči z vstopom v aplikacijo in s sodelovanjem strinjajo z vsemi pogoji te
nagradne igre.
Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne
strani nagradne igre aktivirane ustrezne nastavitve npr. omogočen javascript, posodobljen
brskalnik ipd.
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v
nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@gastlog.si Po prejemu tega
sporočila se sodelujočega nemudoma izloči iz nagradne igre.

4) Žrebanja in opisi nagrad
Nagradni sklad vkjučuje izdelke blagovne znamke Dr. Organic, in sicer:
• 1x zobna pasta kokos + ustna vodica čajevec (v vrednosti 15,78 € z DDV),
• 1x obrazna maska + krema za obraz s konopljinim oljem 24 ur rescue (v vrednosti
27,29 € z DDV),
• 1x gel za tuširanje s kakavovim maslom + maslo za telo s kakavovim maslom (v
vrednosti 21,78 € z DDV),
• 1x dezodorant s kokosovim oljem + gel za tuširanje (v vrednosti 17,78 € z DDV).
Vrednost nagrade (vključnoz DDV) 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.
Žrebanje nagrajencev bo potekalo 12. 10. 2018, 19. 10. 2018, 26. 10. 2018 in 5. 11. 2018 na
naslovu organizatorja pod nadzorom tričlanske komisije. Žrebanje nagrajencev se izvede s
pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne
množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.
5) Objava nagrajencev
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in selfie fotografije na
spletnem mestu organizatorja www.dr-organic.si, na Facebook profilu organizatorja
https://www.facebook.com/drorganicslovenija/ ali v morebitnih drugih medijih, za kar od
organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na
spletnem mestu nagradne igre najkasneje v roku 10-ih delovnih dni po zaključku
vsakokratnega žrebanja.
6) Splošno o nagradah, davčnih obveznostih in obveščanju nagrajencev
Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali za katero koli
drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati
nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak, ipd.). Prenos nagrade
na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da
je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika
nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane
nagrajenec.
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način
izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do
nagrade.
Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja, in sicer bodo dostavljene po
pošti. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani
organizatorja preko e-pošte v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni
nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne odzove (npr. ne posreduje zahtevanih
podatkov v pisni obliki, preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali

v drugem roku, ki je naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne prevzame kot je v obvestilu
navedeno oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada
ne podeli.
Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega
zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.
7) Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah
(ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v
nadaljevanju GDPR).
V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je
podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje
posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo
uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: SODELUJTE in
privolitvijo - označitev okenca "Strinjam se", ki vključuje izjavo:
"S podpisom te izjave potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da
Gastlog moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za
obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po
elektronski pošti na naslov info@gastlog.si ali po pošti na Gastlog, d.o.o., Cesta na Ostrožno
117, 3000 Celje. Nagradna igra traja od 5. 10. do 5. 11. 2018."
Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-pošta, poštna
številka), ki jih pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene:
• izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad;
• objave nagrajencev na spletnem mestu nagradne igre in Facebook strani
organizatorja (velja samo za nagrajence);
Ob vsaki oddaji prijave v nagradno igro se zabeleži tudi IP naslov, tip spletnega brskalnika
(User Agent) in čas potrditve izjave s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov. Ti podatki se
bodo uporabljali izključno kot dokazilo o pridobitvi soglasja za obdelavo osebnih podatkov za
potrebe izvedbe te nagradne igre.
Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s
področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke
varoval z varnostnimi ukrepi, ki temeljijo na relevantnih priznanih izsledkih znanosti, tehnike
in izkušenj ter omejil dostop do osebnih podatkov usposobljenim zaposlenim, ki so se
obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov v družbi
Gastlog in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo
obdeloval in zagotovil, da njegovi posamezni pogodbeni obdelovalci obdelujejo vse osebne
podatke posameznika izključno za namene izvajanja te nagradne igre.
Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal iz ali obdeloval izven Evropskega
gospodarskega prostora (EGP) brez da bi predhodno zagotovil, da katerikoli pogodbeni
obdelovalec sklene in je skladen s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali

drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska
Komisija).
Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril
tretjim osebam.
Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom do podelitve vseh nagrad
ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.
Sodelujoči je seznanjen, da:
•
•
•

•
•
•

lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke;
lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov;
lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene
predpostavke iz člena 17 GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za
obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre;
lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov;
lahko zahteva brezplačen prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno
uporabljani in strojno berljivi obliki;
lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih
podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali prejme
dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni
osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@gastlog.si ali na naslovu
Gastlog, d.o.o., Cesta na Ostrožno 117, 3000 Celje. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo
osebnih podatkov vloži tudi pri Informacijskemu pooblaščencu RS.
8) Kje so pravila na voljo?
Ta pravila so na vpogled dostopna na spletnem mestu nagradne igre www.dr-organic.si.
9) Spremembe pravil in pogojev
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma
vzroki na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem
izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta pravila;
skrajšana in kratka pravila, ki se lahko objavijo, pa veljajo kot smernice. Organizator bo o
vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletnem
mestu nagradne igre www.dr-organic.si.
10) Reklamacije in pritožbe
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 nagradne igre.
11) Ostale določbe
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra
korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na
katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator
lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru

udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v
zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli
povezane z izvedbo nagradne igre, ki je predmet tega pravilnika, ter za sodelujoče v nagradni
igri, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.
V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov
info@gastlog.si.
Gastlog, d.o.o.
Celje, 05.10. 2018

