
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »TRACE URBAN« 

Organizator nagradne igre na Facebook strani T-2 d.o.o. (http://www.facebook.com/tedva.net)  je 
podjetje T-2 d.o.o, Verovškova 64A, 1000 Ljubljana, Slovenija. 

Nagradna igra se bo pričela 02.10.2012 od 10:00 ure dalje in trajala do vključno 30.10.2012 do 10:00 
ure. 

1. Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije (fizične osebe), ki bodo 
pravočasno (do objavljenega datuma) odgovorili na tedensko vprašanje objavljeno na T-2 Facebook 
strani (http://www.facebook.com/tedva.net) in odgovor skupaj z osebnimi podatki (ime, priimek ter 
elektronski naslov oziroma telefonska številka) posredovali preko aplikacije.  

Nakup oziroma naročilo storitev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju te nagradne igre, vključno z 
njihovimi družinskimi člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.  

Šteje se, da je udeleženec nagradne igre sprejel pravila s tem, ko je svoj odgovor posredoval 
organizatorju.  

2. Kako sodelovati v nagradni igri 

V nagradni igri na družabnem omrežju Facebook lahko sodelujejo vsi, ki postanejo oboževalci (ali pa so 
to že pred začetkom nagradne igre) Facebook strani organizatorja 
(http://www.facebook.com/tedva.net) in odgovorijo na zastavljeno vprašanje v roku določenemu na 
Facebook strani organizatorja ter preko aplikacije posredujejo zahtevane podatke.  

3. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu sta dva iPod-a 2GB ter dva mini zvočnika za iPod. 

Vsak udeleženec je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. 
Žrebanje je dokončno. Organizator si pridržuje pravico, da nečitljive podatke in nepopolne podatke 
sodelujočih izloči iz žrebanja.   

4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade 

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini ter v nobenem primeru prenesti na drugo osebo.   

5. Davki in akontacija dohodnine 

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za 
nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. 
Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik 
nagrade sam. Pri nagradah do vrednosti  42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade 
pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 
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Organizator bo dobitnikom nagrad po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in 
znesek plačane akontacije davka, v kolikor višina vrednosti nagrade presega znesek 42 EUR. 
Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. 

6. Obvestilo in dostava nagrad 

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani T-2 d.o.o. (www.t-2.net).  Nagrajenci bodo o izidu 
žrebanja obveščeni tudi preko elektronske pošte.  

Nagrajence bo organizator pozval, da v roku 7 delovnih dni organizatorju posreduje natančne osebne 
podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. V kolikor 
nagrajenec, v roku 7 dneh od prejema obvestila o prejetju nagrade, organizatorju ne posreduje vseh 
potrebnih podatkov na elektronski naslov (nagradna.igra@t-2.net) za podelitev nagrade ali nagrade 
zaradi kateregakoli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu nagrade ne priglasi, velja, da se nepreklicno 
odpoveduje nagradi. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do 
nagrajenca. Nagrajenec pa v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega nadomestila. 
Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.  

Nagrade bomo podelili v roku 30 dni od zaključka nagradne igre, najkasneje do 29.11.2012 

 7. Potek žrebanja 

Žrebanje bo potekalo tedensko na sedežu organizatorja, in sicer vsak torek ob 12:00 uri, na način 
naključnega računalniškega generiranja števila glede na prejeto število pravilnih odgovorov ob 
prisotnosti 3-članske komisije, ki jo imenuje organizator.  

O žrebanju se vodi zapisnik, ki se hrani pri organizatorju in vsebuje podatke o: 

 datumu, uri in kraju žrebanja, 
 članih komisije, 
 izločenih odgovorih na vprašanja, 
 nagrajencih 
 uri zaključka žrebanja. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Udeležencu nagradne igre bo omogočen vpogled v zapisnik do 
dva meseca po zaključku zadnjega žrebanja na podlagi njegove pisne zahteve. 

V primeru, da izžrebana prijava v nagradno igro ne vsebuje vseh podatkov ali pa je napačen odgovor na 
zastavljeno vprašanje, se žrebanje za posamezno nagrado ponovi, dokler izžrebana prijava ne bo 
ustrezala pravilom nagradne igre. Ravno tako, se žrebanje ponovi, če je izžreban udeleženec, ki je že 
nagrajenec ene od predhodno izžrebanih nagrad te nagradne igre.  

8. Odgovornost 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. 
Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na 
pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s 
temi pravili.  

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot 
posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno 
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strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje 
elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove 
nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne 
odgovarja za nastalo škodo. 

9. Pravila nagradne igre 

Pravila nagradne igre so na ogled na spletni strani T-2 d.o.o. (www.t-2.net) in v okviru aplikacije na 
Facebook spletni strani organizatorja. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so 
seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. 

10. Uporaba osebnih podatkov  

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (ime, priimek, kraj 
bivanja) na Facebook strani organizatorja in po potrebi tudi v drugih medijih ter zbiranje, obdelovanje 
in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju, da kot upravljavec zbirke 
obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistično obdelavo podatkov, raziskave 
trga in za pošiljanje različnega reklamnega gradiva. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za 
lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V 
času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi 
podatkov.  

Udeleženec lahko kadarkoli pisno (na naslov: T-2 d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana) ali na 
elektronski naslov info@t-2.net prekliče svojo privolitev v uporabo njegovih osebnih podatkov. V 
kolikor je ta preklic podan pred podelitvijo nagrad, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.  

Vsa dokumentacija povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, se hrani pri organizatorju 
nagradne igre eno leto po zaključku zadnjega žrebanja. Po preteku navedenega roka organizator 
nagradne igre dokumentacijo uniči.  

11. Reševanje pritožb 

Organizator si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, reševati po mirni poti. V 
kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  

 12. Končne določbe 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 02.10.2012. Organizator si pridržuje pravico sprememb 
pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh 
spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook 
spletnem mestu aplikacije.  

Nagradna igra ni v nobeni smeri povezana s Facebookom, bodisi sponzorirana, podprta ali upravljana. 

Ljubljana, 02.10.2012 
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