PRAVILNIK O ORGANIZACIJI NATEČAJA IŠČEMO ANJO
1.Splošne določbe in potek natečaja
Organizator natečaja je Overnet, d.o.o., Letališka cesta, 1000 Ljubljana.
Natečaj poteka do 25.1.2020, ko bo izmed vseh prijavljenih komisija izbrala 10 srečnic, ki bodo
ustrezale pogojem natečaja.
2. Postopek sodelovanja Za sodelovanje na natečaju je potrebno na spletni strani
https://ad.zurnal24.si/kvizi/anja/?utm_source=vecerDec2019&utm_medium=banner&utm_campaig
n=Anja2019&utm_content=300x250&fbclid=IwAR330s_eOFegXsP28CtyXCIB3O0UX3WfevLCrrM4UW
_UxIEQXs7UQZjqK3s izpolniti formular, s katerim boste avtomatsko uvrščeni v natečaj. 16. 1. 2020
bo komisija izbrala 10 srečnic, katerih intervju bo objavljen na spletnih straneh style.over.net /
zurnal24.si.
Posamezni uporabnik lahko sodeluje le enkrat, v kolikor bo organizator zaznal zlorabo sistema
glasovanja, bo dotičega uporabnika diskvalificiral brez možnosti pritožbe. O zlorabi bo obvestil
pristojne organe. V natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo stalno
prebivališče v Republiki Slovenji.
3. Izbor 10 srečnic bo potekal bo na sedežu podjetja Overnet d.o.o., dne 26. 1. 2020.
Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti. Izbor nagrajenca je dokončen in pritožba nanj ni
možna.
4. S sodelovanjem na natečaju vsi sodelujoči soglašajo s pravili. Osnovni podatki posameznega
nagrajenca (ime, priimek, elektronski naslov, letnica rojstva, opis Anje) so pogoj za sodelovanje na
natečaju. Vsa ostala navodila bodo nagrajencu podana skupaj z obvestilom o nagradi. Nagrade ni
mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.
Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne odzove v roku
enega tedna od obvestila ali pa se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru žirija
določi novega nagrajenca.
5. Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovolijo organizatorju in
podeljevalcu podjetju Overnet, d.o.o. izbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih
podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 68/2004). Organizator in
zmagovalec se zavezujeta, da bosta skrbno in skladno z zakonodajo varovala podatke sodelujočih. S
sodelovanjem na natečaju sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu da se, če je izbran, njegovi
podatki, IME, PRIIMEK in LETNICA ROJSTVA objavijo na spletni strani style.over.net / zurnal24.si.
S sodelovanjem na natečaju dovoljuje, da podjetje Overnet, d.o.o., njegove osebne podatke
obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporabljata za marketinške in ostale namene: statistične obdelave,
segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega
gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje
naročil.
Osebne podatke lahko obdelujeta neomejeno oziroma do preklica udeleženčeve pisne privolitve. Če
registrirani uporabnik in sodelujoči na natečaju ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v
nagradni igri, uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora poslati pisno zahtevo na naslov
Overnet d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana Ljubljana ali na elektronski naslov style@over.net.
Overnet d.o.o. mora v 15 dneh ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov. Upravljavec
zbirke osebnih podatkov je organizator natečaja, Overnet d.o.o., Letališka cesta, 1000 Ljubljana.
Organizator si pridržuje pravico, da v medijih po končane natečaju, objavi imena nagrajencev.
6. Pritožbe Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeležence. V
primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge
objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

7. Spremembe pravil in pogojev Organizator lahko spremeni zgoraj zapisana pravila, če to zahtevajo
tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in
novostih akcije sproti obveščal udeležence.
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