Pravila promocije LG VINJETA za model televizorja LG 55UN74003LB v obdobju 14.12.2020 do
31.12.2020

1.

ORGANIZATOR

Organizator promocije LG VINJETA 2021 v obdobju 14.12.2020 – 31.12.2020 je podjetje VAMA
TRADE POVŠIČ & CO. d.o.o., Industrijska cesta 7B, 5000 Nova Gorica, davčna številka 30276071.
Promocija se odvija v skladu s temi pravili, ki so obvezna za vse sodelujoče. Organizator si pridržuje
pravico do spremembe pravil v času promocije in bo to javno objavil.

2.

PODROČJE PROMOCIJE

Promocija je organizirana in velja v Sloveniji na prodajnih mestih T-2 (T-2 d.o.o. Verovškova ulica 64A,
1000 Ljubljana) ter njegovih uradnih partnerjih. Promocija velja za model televizorja 55UN74003LB.

3.

ČAS TRAJANJA PROMOCIJE

Promocija se začne 14.12.2020 in se zaključi 31.12.2020.
Kupljen televizor je potrebno registrirati na spletu najkasneje do 10.1.2021. Po preteku tega časa,
kupec ne bo upravičen do darila. Vsak nakup in registracija aparata po izteku promocije ne bo
upoštevan s strani organizatorja.

4.

PRAVICA DO SODELOVANJA

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile
18 let.
Udeleženci morajo registrirati nakup televizorja na spletu, izpolniti osebne podatke, podatke o
proizvodu in priložiti kopijo originalnega računa o nakupu aparata z mestom nakupa, modelom
televizorja in datumom nakupa.

5.

POGOJI

Kupec, ki je kupil televizor LG 55UN74003LB, v času promocije in ga registrira na spletni strani,
pridobi darilo letno VINJETO za bivalna in dvosledna motorna vozila.
Maloprodajna cena vinjete je 110 Eur.
Kupec mora registrirati kupljene aparate na sledeči spletni strani:
www.lgelectronics.si/T2

Če so izpolnjeni vsi pogoji in pravilno vneseni osebni podatki, bo udeleženec v času štirinajstih dni po
registraciji televizorja, na naveden naslov prejel vinjeto.

6.

MEHANIZEM PROMOCIJE

Za sodelovanje v promocij mora kupec izpolniti naslednje korake:
• Nakup televizorja 55UN74003LB na enem izmed prodajnih mest T-2 (T-2 d.o.o. Verovškova
ulica 64A, 1000 Ljubljana) ali njegovih uradnih partnerjih.
• Registracija kupljenega aparata na spletni strani www.lgmobile.si/T2/
Podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO. d.o.o. po v roku štirinajstih dni, kupcu na naveden poštni
naslov poslala vinjeto.

7.

POGOJI VELJAVNOSTI

Za pridobitev vinjete, morajo biti izpolnjena sledeča pravila in pogoji:
•

nakup televizorja 55UN74003LB v času trajanja promocije

•

televizor mora biti kupljen na prodajnem mestu T-2 (T-2 d.o.o. Verovškova ulica 64A, 1000
Ljubljana)

8.

ODGOVORNOST

Organizator promocije ne prevzema odgovornosti, če je:
•

kupec je kupil televizor, ki ni vključen v promocijo

•

kupec ja nakup opravil izven časovnih okvirov trajanja promocije

•

kupec je opravil nakup na prodajnem mestu, ki ne sodeluje v promocijski akciji

9.

STROŠKI

Udeležencem v promociji niso povzročeni nikakršni dodatni posredni ali neposredni stroški.

10.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, ki jih prejmemo, hranimo in obdelujemo po Splošni uredbi o varstvu podatkov
(GDPR) in zakonu o varstvu podatkov (ZVOP-1). Upravljalec podatkov je podjetje VAMA TRADE
POVŠIČ & CO. d.o.o., Industrijska cesta 7B, Nova Gorica, matična št. 56184100. Upravnik podatkov
je interni oddelek družbe VAMA TRADE POVŠIČ & CO. d.o.o.
VAMA TRADE POVŠIČ & CO. d.o.o. obdeluje osebne podatke na podlagi točke a prvega odstavka 6.
člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter ne oblikuje
profilov.

Osebne podatke obdelujemo vse do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več
služili svojemu namenu. Vaših osebnih podatkov niste dolžni zagotoviti. V kolikor svojih osebnih
podatkov ne posredujete, ne morete sodelovati v promociji.
Za vse osebne podatke, ki ste nam jih zaupali imate pravico do:
•

popravka kateregakoli vašega podatka,

•

izbrisa (pravice do pozabe),

•

prenosljivosti podatkov,

•

omejitve obdelave,

•

ugovora

•

vložitev pritožbe informacijskemu pooblaščencu.

Od nas lahko kadarkoli zahtevate, da stalno ali začasno prenehamo z uporabo vaših osebnih podatkov.
V tem primeru nas lahko kontaktirate na elektronski naslov: marketing@vamatrade.com.

11.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMENE OBVEŠČANJA IN PREJEMANJA NOVIC

Vsak sodelujoči lahko dodatno, z izrecnim soglasjem (obkljukanje »check-boxa«), soglaša, da se
njegovi vneseni osebni podatki uporabljajo za namene obveščanja organizatorja, prejem novic o
akcijah organizatorja in novostih organizatorja.
Podano

soglasje

lahko

vsak

sodelujoči

prekliče

z

elektronskim

sporočilom

na

marketing@vamatrade.com, v katerem jasno izrazi, da preklicuje soglasje.
Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.
Sodelujoči lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo vpogled, prepis, popravek,
blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov.
S sodelovanjem v promociji se udeleženci strinjajo, da bo organizator osebne podatke lahko
posredoval izvajalcu nagradne igre VIT.AG D.O.O., Industrijska cesta 7b, 5000 Nova Gorica, zaradi
zagotavljanja izvedbe nagradne igre in pošiljanju novic.
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih podatkov in na nagradno igro, se lahko
sporočijo organizatorju na elektronski naslov: marketing@vamatrade.com

12.

SPORI

V primeru spora med organizatorjem in udeležencem promocije, se bodo spori rešili na miren način. V
kolikor to ni mogoče, potem se bodo stranke v sporu obrnile na sodišče v mestu organizatorja.

13.

DOSTOPNOST PRAVIL IN POGOJEV

Pravila in pogoji bodo dostopna na spletni strani www.lgelectronics.si/T2

Nova Gorica, 11.12.2020

