SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI Facebook nagradne igre »CTM nagrajuje«
1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre „CTM nagrajuje“(v nadaljevanju: igra) je družba MM IBIS d. o. o., Stara cesta
5, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: organizator).
2. Posredovanje podatkov
Ta nagradna igra ni na noben način povezana z družbo Facebook kot lastnico spletne strani oz.
aplikacije Facebook, niti z družbami, ki so z njo neposredno ali posredno povezane. Vsi podatki in
informacije, ki jih organizator zahteva v zvezi z udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani zgolj
organizatorju, nikakor pa ne družbi Facebook ali z njo povezanim družbam. Za vsa vprašanja v zvezi z
nagradno igro se sodelujoči lahko obrnejo na gorenjskabike@mobiln.si.
3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra bo potekala od 21. julija 2021 do 30.9.2021, in sicer s predvidoma tremi objavami
nagradne igre mesečno na Facebook strani družbe MM IBIS D.O.O./Center trajnostne mobilnosti,
(https://www.facebook.com/Ctrajnostnemobilnosti/) na datume, ki jih bo organizator določil
naknadno. Posamezna nagradna igra bo trajala od objave do petega (5) dne po objavi do 23:59 ure po
času organizatorja. Organizator si pridržuje pravico, da lahko izvede več ali manj nagradnih iger od
predvidenih.
4. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči poda soglasje k tem splošnim pravilom in pogojem in hkrati
dovoljuje oz. podaja izrecno soglasje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse
posredovane podatke o sodelujočemu posamezniku obdeluje v skladu z veljavno nacionalno ureditvijo
v zvezi z varstvom osebnih podatkov in GDPR. Več informacij o politiki varstva osebnih podatkov
organizatorja in pravicah posameznikov, katerih osebne podatke organizator obdeluje, najdete na
spletni strani organizatorja Mobiln.si na dnu spletne strani https://mobiln.si/.
5. Sodelujoči
V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju: sodelujoči).Mladoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji lahko v
nagradni igri sodelujejo zgolj na podlagi izrecnega dovoljenje staršev oz. skrbnikov, ki ga bo ob
morebitnem uspehu v nagradni igri oz. izžrebanju potrebno priložiti v pisni obliki.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so pri organizatorju zaposlene oz. osebe, ki kakorkoli
neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor bodo takšne osebe sodelovale,
jih bo organizator izločil.
6. Sodelovanje v nagradni igri
Pogoj za sodelovanje posameznika v posamezni nagradni igri je, da v času njenega trajanja »všečka,
deli in komentira« objavo o nagradni igri na organizatorjevi Facebook strani, pri čemer pa:
•bo organizator hvaležen za delitev objave s strani sodelujočih posameznikov z namenom, da se k
nagradni igri pritegne čim večje število sodelujočih;

•organizator vabi sodelujoče, da v kolikor jim je nagradna igra in vsebina organizatorjeve Facebook
strani všeč, slednji »všečkajo«,
•bo organizator vesel priporočila sodelujočih za sodelovanje v nagradni igri, za deljenje objave slednje
in za »všečkanje« organizatorjeve Facebook strani prijateljem, kar lahko sodelujoči storijo na način, da
jih označijo pod objavo nagradne igre. Vsak uporabnik lahko pod posamezno objavo nagradne igre
sodeluje le enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja se bo v žrebu za nagrado štelo, da je sodeloval
le enkrat.
7. Žreb
Naključni žreb nagrajenca bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju.
Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan voditi zapisnik o poteku žrebanja. Komisija
bo v bazo za izbor nagrajenca uvrstila vse uporabnike, ki bodo na Facebook strani družbe MM IBIS
d.o.o., Center trajnostne mobilnosti »všečkali, delili in komentirali« objavo o nagradni igri. Med vsemi
sodelujočimi, ki bodo pri posamezni objavi nagradne igre sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija
organizatorja v roku pet (5) delovnih dni po zaključku zna ključnim žrebom izžrebala deset(10)
nagrajencev. Zasedanje komisije bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre in ne bo javno.
Zapisnik žrebanja bo vseboval podatke o datumu, uri in kraju žreba, navzočih osebah ter nagrajencih.
Zapisnik bo podpisan s strani vseh članov komisije. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev
sodelujočih v nagradni igri ter rezultatu žrebanja bodo dokončne in nepreklicne ter se bodo navedle v
zapisniku. Proti odločitvam komisije, organizatorja ali vsebini zapisnika pritožba ni mogoča.
8. Nagrade
V nagradni igri bo predvidoma podeljenih deset(10) nagrad, in sicer 10-krat izdelki iz ponudbe Centra
trajnostne mobilnosti – letni paket za uporabo navadnega kolesa v sistemu Gorenjska.bike. Najvišja
vrednost posamezne nagrade znaša 25,00EUR(z DDV).Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru
ne bo preseglo števila nagrad, kot je predvideno v teh splošnih pravilih in pogojih. Nagrajenec nima
pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedene v teh splošnih
pravilih in pogojih. Denarno izplačilo namesto nagrade ni mogoče. Nagrada ni prenosljiva na tretjo
osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade.
9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Organizator bo naključne nagrajence o nagradi obvestil v roku petih (5) delovnih dni po zaključku
nagradne igre z objavo na omrežjih Facebook in/ali preko neposrednega sporočila. V primeru, da
nagrajenec v roku štirinajst (14)delovnih dni ne odgovori na organizatorjevo zasebno sporočilo in
organizatorju ne posreduje svojih osebnih podatkov (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega
prebivališča), davčne številke in morebitnih drugih podatkov, ki jih bo organizator nagradne igre
potreboval ali pa odkloni prevzem nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade, organizator pa ne
izžreba drugega nagrajenca. Davčno številko je nagrajenec organizatorju dolžan posredovati na podlagi
35. člena Zakona o davčnem postopku (Ur.l.RS, št. 117/06,s spremembami in dopolnitvami).
10. Obdavčitev nagrad
Plačilo vseh davčnih obveznosti v zvezi z nagradami je v domeni organizatorja, ki bo za nagrajence od
vrednosti nagrade, v kolikor bo to potrebno v skladu s predpisi, odvedel akontacijo dohodnine v skladu
z veljavnimi predpisi ter nagrajencu posredoval tudi potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko
napoved. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati
prejemnik nagrade sam. Pri nagradah do vrednosti 42,00 EUR se akontacija dohodnine ne odvede,
vrednost nagrade pa se ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade.

11. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot
posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno
strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja
Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator prav tako ne
prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in
internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve.
12. Objava pravil
Pogoji igre so objavljeni na spletni strani družbe MM IBIS D.O.O. - https://mobiln.si/.
13. Veljavnost pravil
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 20. 07. 2021, in so v času nagradne igre na vpogled
udeležencem na spletni strani družbe MM IBIS D.O.O. - https://mobiln.si/. Organizator si pridržuje
pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih po spremembi objaviti na spletni strani družbe MM
IBIS D.O.O. - https://mobiln.si/ .

Vrhnika, dne 20.7.2021
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