Detel Global d.d., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
___________________________________________________________________________________

Organizator nagradne igre Detel Global, družba za telekomunikacije d.d., Pot za Brdom 102, 1000
Ljubljana sprejema naslednja

PRAVILA IN POGOJE o nagradni igri " 12 mesecev brez naročnine".
1. člen
Nagradna igra bo potekala na ozemlju Republike Slovenije v času od 25.11.2013 do 31.1.2014. V njej
imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, razen zaposleni ter študentje, ki delajo pri
organizatorju v Detel Global d.d., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, ki kakorkoli neposredno
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero
zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).
2. člen
Organizator nagradne igre je Detel Global, družba za telekomunikacije d.d., Pot za Brdom 102, 1000
Ljubljana.
3. člen
V nagradni igri imajo pod enakimi pogoji pravico sodelovati vse pravne in fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji. V žrebanje za glavno nagrado bodo vključene vse pravne osebe, ki
bodo v obdobju trajanja nagradne igre sklenile novo naročniško razmerje s podjetjem Detel Global
d.d. ter vsi ostali, ki ne bodo sklenili novega naročniškega, bodo pa izpolnili Vprašalnik o IP telefoniji,
ki je dosegljiv na naslovu https://www.1ka.si/a/32172.
Nakup oz. sklenitev pogodbe za nove storitve ni pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri.
4. člen
Za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi:
1. Alenka Jeglič, predsednik;
2. Primož Dežman, član;
3. Katarina Kržišnik, član.
Seje odbora sklicuje predsednik odbora. V primeru zadržanosti predsednika odbora ali posameznega
člana lahko organizator namesto njega imenuje drugo osebo. S tem prvotno imenovana oseba izgubi
status člana odbora, nadomešča pa ga novo imenovana oseba.
5. člen
Žrebanje nagrad bo potekalo 4.2.2014. Žrebanje nagrad bo javno in bo potekalo pod nadzorom
odbora iz 4. člena. Nagrade se bodo žrebale tako, da bo računalniški program naključno izbral osebo,
ki bo v prejela nagrado - 12 mesecev brez naročnine na storitev telefonije sklenjeno z operaterjem
Detel Global d.d.
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O žrebanjih se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
 datumu, uri in kraju žrebanja,
 prisotnih osebah,
 poteku žrebanja,
 izžrebanih osebah in vrstah nagrad,
 uri zaključka žrebanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani odbora. Žrebanje nagrad je dokončno.
6. člen
Ime nagrajenca bo objavljeno na sedežu organizatorja ter na spletni strani www.detel.eu. Izžrebanec
bo o nagradi in o pogojih ter načinu prevzema nagrade obveščen tudi po elektronski pošti ali navadni
pošti, najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da nagrajenec organizatorju
na njegov poziv ne pošlje osebnih podatkov in podatkov o davčni številki v zahtevanem roku, izgubi
pravico do nagrade. Organizator bo v primeru, da nagrado prejme fizična oseba, od nagrade
obračunal in plačal davek od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru, da nagrado
prejme poslovni subjekt, bo organizator plačal strošek DDV-ja od zneska nagrade. Morebitne druge
davčne obveznosti pa bremenijo prejemnika nagrade.
Izžrebanec bo do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi na poziv organizatorja v
zahtevanem roku v pisni obliki sporočil svoje osebne podatke, vključno z davčno številko (če je
izžrebanec mladoletna oseba, posreduje davčno številko tisti izmed staršev oz. zakonitih zastopnikov,
ki za mladoletnika uveljavlja dohodninsko olajšavo in zanj tudi prevzame nagrado). V kolikor
izžrebanec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov organizatorju, jih navede nepopolno ali v
kolikor izžrebanca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v primeru kršitve teh pogojev,
izžrebanec izgubi pravico do nagrade.
Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost
varovanja, varoval v skladu z veljavnimi predpisi.
Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti, razen če se z nagrajencem organizator ne dogovori drugače.
7. člen
Nagrada na žrebanju, ki bo potekala je 12 mesecev brez naročnine za storitev telefonije sklenjeno z
operaterjem Detel Global d.d.
8. člen
V primeru, da nagrado prejme oseba, mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati
oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da
zastopa takšno mladoletno osebo in za mladoletnika uveljavlja dohodninsko olajšavo in zanj tudi
prevzame nagrado.
9. člen
Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino oz. jih prenesti na drugo osebo. Prav tako ni niti z doplačilom
mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade.
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10. člen
Udeleženec v nagrdni igri se izrecno strinja, da organizator obdeluje in hrani zbrane osebne podatke
za namen sodelovanja v nagradni igri ter za statistične obdelave, ugotavljanje uporabe storitev,
prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskavo trga, obveščanje o ponudbi, novostih in
ugodnostih ter za pošiljanje drugega marketinškega gradiva. Posredovani podatki se lahko obdelujejo
do pisnega preklica. Posameznik ima možnost kadarkoli pisno zahtevati, da organizator v roku 15 dni
trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in
sicer tako, da pošlje pisni zahtevek po elektronski pošti na naslov: info@detel.eu. Organizator bo o
prenehanju uporabe osebnih podatkov v petih delavnih dneh po prejemu zahteve pisno ali po
elektronski pošti obvestil posameznika, ki je to zahteval.
Družba Detel Global d.d. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredovala, posodila ali
prodala tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika.
Informacije o posamezniku bo družba obdelovala zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.
Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z
nagradno igro.
11. člen
Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre na
naslednji način:
 vzorčne primerke promocijskih materialov, dokazila o obvestilu izžrebancev o nagradah in ta
Pravila hrani na enak način kot svojo ostalo poslovno dokumentacijo še najmanj 5 let po izedbi
nagradnega žrebanja;
 dokumentacijo v zvezi z izžrebanci (nagradne letake, zapisnik o žrebanju, potrdilo o izročitvi oz.
prejemu nagrade, davčno dokumentacijo) hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi
predpisi.
Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi
internimi akti.
12. člen
Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil in pogojev o nagradni igri »12 mesecev brez naročnine«
je pristojen izključno odbor iz 4. člena. Ta Pravila in pogoji o nagradni igri »12 mesecev brez
naročnine« veljajo od dneva sprejema dalje. V času trajanja nagradne igre so Pravila in pogoji o
nagradni igri »12 mesecev brez naročnine« na vpogled na spletni straneh www.detel.eu. Za vsa
vprašanja, ki niso urejena s temi Pravili in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, daje ustrezna
tolmačenja odbor iz 4. člena teh Pravil in pogojev o nagradni igri »12 mesecev brez naročnine« in pri
tem upošteva načela teh Pravil in pogojev o nagradni igri »12 mesecev brez naročnine«.
Ljubljana, 25.11.2013
Direktor:
Nebojša Jovanović
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