Pravila nagradne igre Komunale Kranj –
»Prijava na prejemanje računov preko elektronske pošte
ali na prejemanje e-računov v svojo e-bančno aplikacijo«

Splošni pogoji sodelovanja

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Organizator nagradne igre je javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj (v nadaljevanju organizator).

2. POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v
Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni
igri predhodno podpisano pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) K nagradni igri lahko pristopijo izključno obstoječi ali novi uporabniki Komunale Kranj,
d.o.o., ki so fizične osebe. Uporabniki se identificirajo z imenom in priimkom, naslovom ter
številko odjemnega mesta, ki je zapisana na računu za plačilo komunalnih storitev.
(3) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške
sodelovanja se med drugim uvrščajo:
•
•
•

strošek dostopa do interneta;
strošek prenosa podatkov z interneta;
poštna znamka in pisemska ovojnica.

(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Komunale
Kranj, d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.
(5) Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

3. POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen
(1) Uporabniki Komunale Kranj, d.o.o. posredujejo:
- na elektronski naslov: info@komunala-kranj.si,
- preko portala za uporabnike, objavljenega na uradni spletni strani: www.komunalakranj.si,

-

na naslov: Komunala Kranj, d.o.o. Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj s pripisom »za
nagradno igro«
- ali v času uradnih ur v oddelku obračuna, na naslovu Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj,
naslednje podatke: ime in priimek, naslov, e-naslov, številka odjemnega mesta, ki je zapisana
na računu za plačilo komunalnih storitev ter potrditev, da želijo urediti prejemanje računov
preko elektronske pošte ali prejemanje e-računov v svojo e-bančno aplikacijo.
(2) Prvih sto (100) uporabnikov, ki bo sodelovalo v nagradni igri, bo prejelo družabno igro
»Kranček in moje mesto«.
(3) Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo tudi na www.komunala-kranj.si.

4. PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
(1) Datum začetka nagradne igre je 20. maj 2019, datum zaključka nagradne igre pa 20. junij
2019.
(2) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje
pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
(3) Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
•
•
•
•

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil
pravočasno;
če ugotovi, da je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

(4) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado
podelil drugemu ali ne.

5. NAGRADE
5. člen
(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado.
(2) Opis nagrade: igra »Kranček in moje mesto« vsebuje namizno podlogo s polji, knjižico z
navodili, kartice z navodili, igralno kocko, igralne figure in igralne kartice z nalogami (fotografija
je simbolična).

(3) Vrednost nagrade je 5,50 EUR brez vključenega DDV-ja, oz. 6,60 EUR z vključenim DDVjem.
(4) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na
tretje osebe.

6. DOLOČITEV NAGRAJENCEV
6. člen
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter določitvijo nagrajencev
skrbi komisija, imenovana s strani direktorja organizatorja.
(2) Izbor nagrajencev bo potekal med 20. in 28. junijem 2019 na sedežu organizatorja (Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj).
(3) Izbor ni javen.

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
(1) Nagrajenec bo po opravljenem izboru prejel obvestilo o nagradi na svoj poštni naslov ali
na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre.
(2) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba na izid ni mogoča.

8. PREVZEM NAGRAD
8. člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi obvesti
organizator. Dogovorjeni rok za prevzem nagrade je štirinajst (14) dni po obvestilu
organizatorja.

(2) Nagrajenci nagrade prevzamejo osebno, na sedežu uprave organizatorja, na naslovu Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec organizatorju
identificirati. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti
podpisano pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika.

9. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator Komunala Kranj, d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost
udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom
nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z vsakokrat veljavnimi
predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre pridobljenih osebnih podatkov
udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za
potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo
ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
(4) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje,
da do preklica oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje
zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe te nagradne igre.
(5) Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja,
obdelave, shranjevanja in uporabe:
•
•

elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri in posredovanja pisnih
pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
ime in priimek, naslov, kraj bivanja in številka odjemnega mesta (za potrebe
identifikacije nagrajenca, obveščanja o nagradah).

(6) V času obdelave osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih
podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Več informacij o politiki varstva osebnih podatkov je
dostopnih na uradni spletni strani www.komunala-kranj.si.
(7) Podatke bo organizator hranil v elektronski obliki in/ali pisni obliki. Po zaključku te nagradne
igre, prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, bo
organizator te podatke izbrisal.

10. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
(1) Udeleženci nagradne igre s prijavo v nagradno igro sprejemajo Pogoje nagradne igre.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev s strani udeležencev
nagradne igre.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako
zahtevajo vzroki tehnične narave. Spremembe bodo objavljene na uradni spletni strani
organizatorja www.komunala-kranj.si.
(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi pridobljenih osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih
informacijah v zvezi z nagradno igro, udeleženci nagradne igre lahko naslovijo na elektronski
naslov: info@komunala-kranj.si.

