NAGRADNA IGRA na VINSKI UNIVERZUM

»Izberi vino in osvoji nagrado«
Objavljeno: 17.12.2019

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V
NAGRADNI IGRI »Izberi vino in osvoji nagrado«
Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje
v nagradni igri »izberi vino in osvoji nagrado« (v
nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena
na spletnem naslovu www.klet-brda.si
I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre
Nagradno igro organizira Klet Brda z.o.o. Zadružna

cesta 9, 1521 Dobrovo v Brdih. Matična številka:
5149975000, ID za DDV: SI 24269450  (v nadaljevanju:
organizator).

Nagradna igra bo potekala od 18.12. do 18.12. 2019.

II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so
državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta
pravila in splošne pogoje nagradne igre.
V nagradni igri NE morejo sodelovati osebe, ki so
mlajše od 18 let. Osebe, ki so zaposlene pri
organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne
osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve
na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo

in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj
navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi
v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z
zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradna igra
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi udeleženci
Vinskega univerzama, tako, da izpolnijo nagradni
kuponček Kleti Brda in ga oddajo v leseno škatlo na
stojnici Kleti Brda na Vinskem Univerzumu
18.12.2019.
Blagovne znamke, ki sodelujejo v nagradni igri so:
- Quercus Sauvigon
- Krasno Merlot
- Bagueri Rebula
Povzetek možnosti sodelovanja za pridobitev
nagrade:
A) Udeležba na Vinskem Univerzumu, kjer se
obišče stojnico Kleti Brda in izpolni nagradni
kuponček.
IV. PODELITEV NAGRAD
Nagrajence bomo o nagradi obvestili preko
elektronske pošte in imena nagrajencev bomo

objavili na naši FB strani. Nagradno žrebanje bo
potekalo v prostorih Kleti Brda, 23.12.2019.
Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli po
predhodnem dogovoru z marketingom Kleti
Brda v eni izmed naših vinotek:
Vinoteka v Ljubljani ali
Vinoteka v Kranju ali
Vinoteka v Celju ali
Vinoteka v Novi Gorici ali
Vinoteka v Dobrovem v Brdih.
V. NAGRADE:
15x x 2 steklenici vina Kleti Brda
Darila ni možno spremeniti v denarno nagrado oziroma je
ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino
ali ugodnost.
VI. DOSTAVA IN IZROČITEV DARILA
Nagrajenci nagrado lahko prevzamejo v eni od zgoraj
omenjenih vinotek po predhodnem dogovoru v roku
enega meseca od žrebanja, ki bo 23.12. 2019.
V primeru, da nagrajenec v roku enega meseca darila ne
prevzame, izgubi pravico do nagrade. (V primeru, da je dobitnik
mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem darila
nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti
zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument
nagrajenca in svoj osebni dokument. )

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Glede na to, da nobeno od daril ne presega zakonsko
določenega zneska, ki je določen za plačilo dohodnine,
akontacije ne bo potrebno odvesti za nobenega dobitnika
darila.
VIII. OBJAVE
Organizator nagradne je dolžan ta pravila in splošne
pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu
www.klet-brda.si
Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled
dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre v
času trajanja nagradne igre oz do poteka roka izročitve
nagrad, torej do vključno 23. januarja 2020.
IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Klet Brda z.o.o. je upravljalec osebnih podatkov nagradni
igri in nagrajencev. Upravljavec bo osebne podatke
sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre.
Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe
nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri
ni mogoče.
Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod
pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
- podelitev daril;
- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne
igre;
- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu
s temi Splošnimi pogoji in pravili;

- izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera
in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno,
sicer nagrajenec ne more prejeti darila.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti
interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in
izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo
nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih
podatkov nagrajencev je darilna pogodba, ki je sklenjena s
sprejemom darila s strani nagrajenca. Pravna podlaga za
obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre
je privolitev, kadar jo posameznik poda.
Upravljavec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev
ne posreduje tretjim, razen:
- podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim
organom za namen odmere in plačila akontacije
dohodnine;
- podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s
katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih
podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v
njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski
servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre...)
Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po
zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za
namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne
podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre
upravljavec obdeluje do preklica privolitve posameznika,
ki je podlaga za takšno obdelavo.
Sodelujoči v nagradna igri imajo pravico od upravljavca

zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do
omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo
od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo
morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne
igre;
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se
nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke
upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri
sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo
osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).
Nagrajenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do
omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da darila ne
sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo
morebitno soglasje za za namene obdelave izven nagradne
igre;
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se
nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke
upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri
nagrajenca.
Sodelujoči v nagradni igra in nagrajenci lahko navedene
pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po
e-pošti na naslov info@klet-brda.si ali po navadni pošti na
naslov: Klet Brda zo.o., Zadružna cesta 9, 1000 Ljubljana.
V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih
podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v
nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in
zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri

Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi
pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega
pooblaščenca: www.ip-rs.si).
X. SPLOŠNE DOLOČBE
Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko sodelujejo v nagraadni
igri v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje
avtomatsko sprejemajo.
Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to
nagradno igro prekiniti ali odpovedati.
Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne
odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz
zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri
darilu.
Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih
daril, razen daril, ki so navedene v teh pravilih in splošnih
pogojih.
Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator
ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno
igro.
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v
nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju
vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@klet-brda.si

Klet Brda, Dobrovo 17.12.2019

