SPLOŠNI POGOJI IZVEDBE NAGRADNE IGRE
»NAJ SLADICA 13. SLADKE ISTRE«
1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »NAJ SLADICA 13. SLADKE ISTRE« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Zavod za mladino, kulturo
in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov https://visitkoper.si/.
2. Način sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter
njihovim ožjim družinskim članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre. S sodelovanjem v
nagradni igri sodelujoči soglaša s temi splošnimi pogoji izvedbe nagradne igre.
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri tako, da na posebni glasovnici, ki jo prejme ob nakupu kompleta degustacijskih
kuponov, glasuje za Naj sladico Sladke Istre 2021, in sicer tako, da zapiše ime sladice in ponudnika, ki je na prireditvi 13.
Sladka Istra ponujal oziroma pripravil to sladico.
Najkasneje 3 dni po zaključku prireditve bo komisija med vsemi oddanimi glasovnicami izžrebala eno. Izžrebani sodelujoči
bo prejel nagrado – darilni bon za nakupe v trgovinah Agrarie Koper v vrednosti 150 evrov.
Ponudnik, čigar sladica bo med vsemi oddanimi glasovnicami prejela največ glasov, pa bo prejel brezplačno možnost
sodelovanja na 14. Sladki Istri leta 2022.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja, da se njegovo ime, priimek, naslov in e-naslov ter telefonska številka
(v nadaljevanju podatki), ki jih navede ob sodelovanju v nagradni igri, hranijo pri organizatorju ter se strinja, da se njegovi
podatki (ime in priimek) objavijo na spletni strani www.sladka-istra.si in družbenih omrežjih organizatorja v primeru
zmage.
3. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema le-te obveščen prek kontaktnih podatkov (email, telefonska številka), ki jih
bo navedel na glasovnici. Zmagovalec – ponudnik, čigar sladica bo prejela največ glasov in bo razglašena za Naj sladico
13. Sladke Istre, bo obveščen prek kontaktnih podatkov, ki jih je oddal ob prijavi na prireditev 13. Sladka Istra.
Nagrade ni možno zamenjati za gotovino, drugo nagrado, denarno izplačilo in je ni možno prenesti na tretjo osebo.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
4. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
posledice uporabe nagrad.
5. Obdavčitev
Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade
obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o
dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno
osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine
v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 %. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine
nad akontacijo) so breme nagrajenca.
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6. Varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri,
vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja
o nagradni igri, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje
ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih,
ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni
e-poštni naslov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od
organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen
neposrednega trženja. Soglasje lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja
elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki je sestavni del vsakega elektronskega sporočila.
7. Končne določbe
Ti splošni pogoji izvedbe nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.sladka-istra.si. Organizator si pridržuje pravico
do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev, o katerih bodo udeleženci obveščeni preko spletne strani. Morebitne
spore rešuje pristojno sodišče v Kopru.
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