Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Jaz, mama –
baby shower«
(v nadaljevanju: »Pravila«)
1. SPLOŠNO
Po teh pravilih Bayer d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
»organizator«), na družabnem omrežju Facebook v promocijske namene prireja
nagradno igro z naslovom »Jaz, mama – baby shower« na področju Republike
Slovenije z znanimi dobitki (v nadaljevanju »nagradna igra«).
Nagradna igra poteka na Facebook strani organizatorja (v nadaljevanju »FB stran«)
na spletnem naslovu https://www.facebook.com/Jaz-mama-2611646365577134/ od
9.12.2021 od objave nagradnega vprašanja na časovnici FB strani do 15.12.2021 do
23:59 ure po srednjeevropskem času.
Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta ali vodena s strani
podjetja Facebook Ireland, Ltd. Svoje podatke zaupate organizatorju nagradne igre in
ne Facebooku. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator.
Facebook je prost vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo nagradne igre in vseh
aktivnosti, ki iz nje izvirajo.
Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko zainteresirani pišejo na
elektronski naslov: https://www.elevit.si/kontakt.

2. POGOJI SODELOVANJA IN POTEK NAGRADNE IGRE
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena
pravila in pogoje sodelovanja in se z njimi v celoti strinja. Ta pravila in pogoji
sodelovanja so objavljeni na spletnem naslovu https://www.facebook.com/Jaz-mama2611646365577134/. Udeleženci so dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja
Facebook.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Za sodelovanje se je potrebno prijaviti s svojimi podatki in svojim lastnim Facebook
profilom. V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem na
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območju Republike Slovenije, ki bo na FB strani organizatorja pod nagradno objavo s
komentarjem odgovorila na zastavljeno nagradno vprašanje: »Na popolni baby
shower zabavi ne sme manjkati _________. Ena najlepših stvari v času
nosečnosti je zabava za nosečnice. 🎉🎉 A nepozabno praznovanje zahteva
načrtovanje! Si sama organizirala baby shower ali so ti ga pripravile prijateljice?
🙂🙂 Zagotovo je bila ena stvar takšna, ki je bila zate pika na i. So bili to čudoviti
okraski, slastni piškoti, okusna torta, glasba ali morda domiselne igre? 😉😉 Zapiši
v komentar in se poteguj za eno izmed treh personaliziranih otroških brisač s
kapuco.«, oddala vse zahtevane podatke ter izpolnila druge zahteve nagradne igre iz
teh pravil. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, toda nagrado lahko
prejme zgolj enkrat. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju,
izvajalcu in v organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro, ter njihovi
ožji družinski člani. Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti
soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Strinjanje s pravili nagradne
igre za mladoletne osebe podajo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki ali skrbniki.
Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih je posredoval za potrebe nagradne igre, pravilni
in resnični.
Organizator bo izmed vseh udeležencev, ki bodo v času trajanja nagradne igre v
skladu s prejšnjim odstavkom v njej sodelovali, dne 17.12.2021 naključno izžrebal 3
nagrajence. Žrebanje bo potekalo dne 17.12.2021. Nagrajence bo izžrebala 3-članska
komisija, ki jo imenuje organizator. Člani komisije morajo biti o izboru soglasni. O
izboru se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju izbora, prisotnih članih
komisije ter izbranih nagrajencih po vrstnem redu izbora. Zapisnik podpišejo vsi člani
komisije. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Pritožba ni mogoča.

3. NAGRADNI SKLAD IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
Med sodelujočimi v nagradni igri bo organizator podelil skupno 3 nagrade.
Nagradni sklad obsega naslednje nagrade:
1.-3. nagrada: personalizirana brisača
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Organizator oziroma izvajalec bo nagrajence o prejemu nagrad obvestil preko
časovnice FB strani z javno objavo prikaznih imen nagrajencev (kot so bili navedeni v
nagradni igri), s čimer se sodelujoči izrecno strinjajo, in sicer v roku 24 ur po končanem
izboru. Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec organizatorju do najpozneje
10.1.2022 do 23:59 ure po srednjeevropskem času, pošlje ime, priimek in naslov
stalnega prebivališča ter ime, ki ga želi dodati na personalizirano odejico. V primeru
navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov, ali če se nagrajenec v
določenem roku na objavo ne odzove in ne sporoči zahtevanih podatkov organizatorju,
ostane nagrada nepodeljena.
Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna
sposobnost, lahko nagrado sprejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oziroma
zakonitega zastopnika, ki jih pri izročitvi nagrade tudi zastopa. Pisna odobritev je lahko
podana potem, ko izbranec prejme obvestilo o nagradi. Tako soglasje pomeni tudi
odobritev za sodelovanje v nagradni igri.
Nagrajenec bo o načinu in pogojih prevzema nagrade obveščen po posredovanju
zahtevanih podatkov organizatorju oziroma izvajalcu nagradne igre prek zasebnega
sporočila na Facebooku. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v terminu in na
kraju, dogovorjenem z organizatorjem oziroma izvajalcem, nagrajenec izgubi pravico
do nagrade.
Nagrade se podelijo izključno izbranemu nagrajencu (oz. njegovemu zakonitemu
zastopniku) in niso prenosljive. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v denarju.

4. DAVČNE OBVEZNOSTI
Tržna vrednost posamezne nagrade ne presega 42,00 EUR, zato ne predstavlja
doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini,
od katerega organizator 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.

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
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Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglaša, da organizator in izvajalec
kot upravljavca zbirata, hranita in uporabljata njegove osebne podatke (npr. prikazno
ime, ime in priimek, e-mail, naslov) za namene obveščanja o poteku oziroma izvedbi
nagradne igre ter objavo prikaznih imen nagrajenih udeležencev na Facebook strani.
Udeleženec se strinja, da bo v primeru, če bo nagrajen, organizatorju oziroma izvajalcu
na njegov poziv posredoval tudi točno ime in priimek ter naslov stalnega bivališča, ki
jih bo organizator oziroma izvajalec obdeloval za namen podelitve nagrade. V primeru
da bo nagrajenec v skladu z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator
oziroma izvajalec te osebne podatke uporabil tudi za namen plačila akontacije
dohodnine ter jih v ta namen, skupaj z imenom in priimkom nagrajenca, posredoval
pristojnemu davčnemu uradu.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke udeležencev obdeloval v skladu z
veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili
pridobljeni. Udeleženec ima pravico zahtevati informacije o njegovih osebnih podatkih,
dostop do podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave ter ugovarjati obdelavi, kot
tudi zahtevati prenos podatkov in vložiti pritožbo na nadzorni organ za varstvo
podatkov. Za morebitna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, ali če želite uveljavljati
svoje pravice, prosimo naslovite svoj zahtevek na: Bayer d.o.o., Odgovorna oseba za
varstvo podatkov, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, e-mail: lpc.si@bayer.com.

6. ODGOVORNOST
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
-

(ne)delovanje družbenega omrežja Facebook,

-

nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe
storitev,

-

nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno
motile uporabo storitve,

-

(ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

-

kakršnekoli posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni
igri ali koriščenja nagrad.
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V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je udeleženec
organizatorju in/ali tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si
v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti udeleženca kadarkoli
med trajanjem ali po poteku nagradne igre izključi iz nagradne igre.
Organizator in izvajalec v ničemer ne prevzemata nikakršne odgovornosti za
kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni
igri.
Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Udeleženec prevzema vso
odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri. Organizator in
izvajalec ne odgovarjata za kakršnekoli posledice koriščenja nagrade, ki jo je
nagrajenec prejel v nagradni igri.
Organizator in izvajalec ne nosita nobenih stroškov, ki udeležencem nastanejo zaradi
sodelovanja v nagradni igri.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, in jih ni mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

7. KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti pravila in pogoje sodelovanja v
nagradni igri, o čemer bo udeležence obveščal z objavami na FB strani. Organizator
lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila prekine ali konča nagradno igro.

Ljubljana, 18.11.2021
Bayer d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
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