PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »Prevzemi splet« Vzajemna
1. Organizator in izvajalec nagradne igre
Organizator nagradne igre »Prevzemi splet« je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. z. v.,
Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
2. Časovni potek
Nagradna igra poteka od 20. marca do vključno 9. aprila 2017 na spletni strani www.nistatusanipanike.si.
3. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelujejo lahko
poslovno sposobne osebe, starejše od 18 let. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica in vse osebe, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do
organizatorja sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre.
V nagradni igri sodelujejo osebe (v nadaljevanju: sodelujoči), ki na spletni strani www.nistatusanipanike.si v prijavnem obrazcu izpolnijo in podajo vse zahtevane osebne podatke, dodajo svojo
fotografijo, se strinjajo s temi pravili in pogoji ter vse skupaj pravilno oddajo. S pravilno oddajo
prijavnega obrazca in oddano fotografijo postane oseba sodelujoči.
V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri večkrat z uporabo različnih prijavnih
podatkov ali je pri prijavi oddala tujo fotografijo oziroma fotografijo, za katero nima ustreznih
avtorskih pravic, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre.
Oseba je za zlorabo osebnih podatkov, avtorskih pravic oz. krajo identitete kazensko in odškodninsko
odgovorna.
V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjeni prijavni obrazci.
Organizator ima pravico neprimerne, neetične in kako drugače sporne fotografije izločiti.
Sodelujoči ne bodo upravičeni do kakršnega koli povračila ali nadomestila za objavo fotografije.
4. Postopek sodelovanja
Sodelujoči fotografijo izdela s pomočjo aplikacije na spletni strani www.nistatusa-nipanike.si, ki
podpira zaznavo obraza, v ta namen potrebuje na računalniku ali drugi elektronski napravi z
dostopom do svetovnega spleta nameščeno kamero. Obraz se nato prikazuje na več mestih na spletni
strani, s čimer prevzame spletno stran za 5 minut. Če objavo prevzema spletne strani deli preko FB,
se podaljša prevzem spletne strani za 1 minuto.
Udeleženec lahko prevzame spletno stran večkrat, vendar mora med vsakim prevzemom preteči vsaj
1 ura. Vsi prevzemi posameznega sodelujočega se seštevajo in 5 najboljših, ki so spletno stran
prevzeli za največ časa, je prikazanih v lestvici najboljših.
Sodelujoči bodo obveščeni po elektronski pošti, kdaj bodo prevzeli splet oziroma kdaj bo njihova
fotografija vidna na spletni strani.

5. Nagrade
Sodelujoči v nagradni igri se potegujejo za naslednje nagrade:
TEDENSKA NAGRADA: 6x spodnje hlače Freegun Mladi v vrednosti 15 EUR/kos.
GLAVNA NAGRADA: Vikend paket v Beogradu za 2 osebi v vrednost 228 EUR.
Vsak teden bo organizator izžrebal 5 sodelujočih, ki so s svojim obrazom prevzeli spletno stran in jih
nagradil s spodnjicami Freegun Mladi. Tisti, ki bo v posameznem tednu prevzel spletno stran za
največ časa, bo za nagrado dobil spodnjice Freegum Mladi.
Organizator bo izmed vseh sodelujočih 10. aprila 2017 izžrebal 1 nagrajenca, ki bo prejel glavno
nagrado. .
Žrebanje in podelitev nagrad bo spremljala tri (3) članska komisija, člani bodo določeni s strani
organizatorja.
Nagrade niso izplačljive v gotovini. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
6. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad
Žrebanje bo 10. aprila 2017. Rezultati nagradne bodo objavljeni na spletni strani www.nistatusanipanike.si in Facebook profilu Ni statusa? Ni panike! Vsi nagrajenci bodo o prejemu in prevzemu
nagrade obveščeni po elektronski pošti najkasneje v 5 dneh od datuma razglasitve oz. žrebanja. V
kolikor se v roku enega tedna od datuma prejema obvestila ne javijo s popolnimi podatki, jim
nagrada ne pripada. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.
Vzajemna si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov,
• se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
7. Avtorstvo in uporaba ter varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli uporabo fotografije v namen:
• prevzema spletne strani www.nistatusa-nipanike.si,
• dokazila o izvedbi nagradne igre in določitvi nagrajencev,
Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je neizključen in velja
teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno neomejeno.
Sodelujoči jamči organizatorju, da so fotografije, ki jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in
izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na teh delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in
prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. Prav tako jamči, da
predstavlja fotografija njegovo lastno podobo in zato z njeno oddajo ne posega v osebnostne pravice
tretjih oseb.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakršnihkoli zahtevkov s strani tretjih oseb na
avtorskih delih oz. fotografijah, ki jih bodo posredovali sodelujoči v namen nagradne igre. Prav tako
organizator ne prevzema odgovornosti glede zahtevkov iz naslova kršitve osebnostnih pravic. Vso
odgovornost glede avtorstva in drugih pravic na posredovanih avtorskih delih oz. fotografijah nosijo
izključno sodelujoči.
Sodelujoči organizatorju prav tako dovoljuje obdelavo vseh ostalih osebnih podatkov, posredovanih s
prijavnim obrazcem (v nadaljevanju: drugi osebni podatki), in sicer za naslednje namene:
• izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
• objava osebnega imena skupaj z objavljeno fotografijo;
• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
• objava nagrajencev na spletni strani www.nistatusa-nipanike.si in na Facebook strani Nistatusa? Ni
panike;
• obveščanje sodelujočih o rezultatu prevzema strani;
• statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
• izvajanje neposrednega trženja in neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij;
• za druge marketinške namene, zlasti pa za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave
podatkov, ugotavljanja uporabe storitev, prilagajanja ponudb, profilacijo in segmentacijo, za
raziskave trga, obveščanje o ponudbah, novostih in ugodnostih ter za pošiljanje drugega reklamnega
gradiva.
Organizator bo uporabljal vse posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v
teh pravilih.
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
Zakonom o elektronskih komunikacijah.
Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha
uporabljati njegove druge osebne podatke za namen neposrednega trženja. Organizator bo v tem
primeru v 15-ih dneh ustrezno preprečil uporabo teh osebnih podatkov sodelujočega za namen
neposrednega trženja ter ga o tem obvestil pisno v nadaljnjih 5 dneh. Stroške vseh dejanj
organizatorja v zvezi s preklicem krije organizator.
8. O blagovni znamki
Blagovna znamka Vzajemna, kakor tudi vsa druga imena in vsebine storitev, sistemi delovanja in
blagovnih znamk, so last njihovih lastnikov. Njihova uporaba za kakršenkoli namen brez poprejšnjega
soglasja lastnikov ni dovoljena in je kazniva.
9. Ostalo

Če sodelujoči navede napačne ali nepopolne naslovne podatke, ki onemogočajo računalniško
žrebanje, si Vzajemna pridržuje pravico, da jih izloči iz žrebanja. Izločena bodo tudi vsa sporočila z
žaljivo vsebino.
10. Reklamacije
Vzajemna uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč na brezplačni telefonski številki 080 20 60
(pon–pet: med 7.00 in 21.00; sob., ned., prazniki med 9.00 in 19.00) in na elektronskem naslovu
info@vzajemna.si.
Vse reklamacije glede nagrad iz prvega sklopa prevzame partner nagradne igre, vse reklamacije iz
drugega sklopa nagrad pa prevzame Vzajemna. V primeru utemeljenih reklamacij v zvezi z nagradno
igro se Vzajemna zavezuje, da jih bo odpravila v razumnem času in o tem obvestila uporabnika.
11. Spremembe pravil in pogojev igre
Vzajemna lahko spremeni pravila in pogoje nagradne igre oziroma nagradno igro predčasno zaključi,
če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vzajemna bo
vsako spremembo ali zaključek nagradne igre objavila, tako da bodo sodelujoči s spremembo ali
zaključkom nagradne igre ustrezno seznanjeni.
Pravila pričnejo veljati 17. 3. 2017.
Ljubljana, 16. 3. 2017
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