SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH NA FACEBOOK
STRANI GS1 SLOVENIJA
Zavod GS1 Slovenija je dne 13.8.2020 sprejel Splošne pogoje sodelovanja v nagradnih
igrah na facebook strani GS1 Slovenija.

1. člen
Po teh pravilih prireja GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju GS1 Slovenija)
nagradne igre v namene promocije blagovne znamke GS1 Slovenija.

2. člen
Nagradne igre potekajo v obliki objav na zidu Facebook strani GS1 Slovenija, dostopna na
spletnem naslovu: https://www.facebook.com/GS1Slovenija. Nagrade posamezne nagradne
igre so navedene v sami objavi.

3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Evropske Unije, ki bodo v skladu z navodili v
posamezni objavi zapisali svoj odgovor. Ena oseba lahko zapiše več odgovorov, a za posamezno
nagradno igro lahko prejme samo eno nagrado.

4. člen
Žrebanje ni javno in poteka v prostorih GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana. Žrebanja se
izvajajo z naključnim žrebom. Nagrajenec je o prejemu nagrade obveščen preko zasebnega
poštnega predala njegovega Facebook profila najkasneje v 48 urah in nagrado prevzame v
skladu z nadaljnjimi navodili posamezne objave. Če izžrebani nagrajenec v roku enega tedna
od datuma prejema obvestila organizatorju ne sporoči svojih podatkov, mu nagrada ne pripada.

5. člen
Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan
predložiti svojo davčno številko v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR. Akontacijo
dohodnine plača GS1 Slovenija. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja
možnost, da bodo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji
dohodninski razred.
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6. člen
Osebni podatki
Zavod GS1 Slovenija bo osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko in naslov
elektronske pošte) zbiral izključno od nagrajencev.
Zbrane osebne podatke bo GS1 Slovenija uporabljal za namen obveščanja nagrajenca o
prevzemu nagrade in objavo nagrajencev. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno
soglaša in dovoljuje, da se v primeru, da bo izžreban kot nagrajenec, njegovo ime in priimek
javno objavi na spletnih straneh GS1 Slovenija (družbenih omrežjih GS1 Slovenija in spletnem
mestu www.gs1si.org).
Podatek o davčni številki sodelujočih, organizator nagradne igre zbira le v primer, če nagrada
presega vrednost 42 EUR za namen odmere dohodnine za nagrajenca.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno
uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679. GS1 Slovenija bo po zaključku nagradne
igre zbrane podatke trajno izbrisal.

7. člen
Sodelujoči lahko morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro pošljejo na elektronski naslov
info@gs1si.org.

8. člen
Organizator lahko kadarkoli spremeni ta pravila. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na
povezavi, ki je podana na vstopni strani Facebook profila GS1 Slovenija dostopnega na povezavi:
https://www.facebook.com/GS1Slovenija in na spletnih straneh www.gs1si.org.

9. člen
Splošni pogoji veljajo od 13.8.2020 do preklica.

Ljubljana, 13.8.2020, GS1 Slovenija
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