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Pravila sodelovanja za zbiranje prijav na testno vožnjo z 

avtomobilom NISSAN QASHQAI 

Feniks media, Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s 

podjetjem Renault Nissan Slovenija, d.o.o (v nadaljevanju soorganizator), z namenom 

promocije za podjetje RENAULT NISSAN SLOVENIJA, D.O.O., Dunajska cesta 22, 1000 

Ljubljana, ki na slovenskem tržišču zastopa blagovno znamko Nissan,  organizirata zbiranje 

prijav na testno vožnjo z avtomobilom Nissan Qashqai (v nadaljevanju prijava za testno 

vožnjo), ki bo potekala od 4.10.2019 do vključno 31.10.2019. Zbiranje prijav poteka na 

mediju Zurnal24. 

S temi pravili in pogoji organizator ter soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in 

pogoje za sodelovanje v prijavi na testno vožnjo z avtomobilom Nissan Qashqai. 

V prijavi na testno vožnjo lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: 
udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji, in 
ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://zurnal24.si/ ter se prijavijo za testno vožnjo. 
 
S prijavo na testno vožnjo udeleženec soglaša s pravili in pogoji, opisanimi v nadaljevanju.  
 
Fizične osebe, mlajše od 18 let, v prijavi ne morejo sodelovati. 
 
Način sodelovanja 
Udeleženec lahko sodeluje tako, da: 

• izpolni prijavni obrazec, 
• se strinja s pravili in pogoji. 

S sodelovanjem v prijavi na testno vožnjo se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, 
priimek, naslov, telefonska številka in e-naslov, (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci 
navedejo v prijavi na testno vožnjo, posredujejo organizatorju  in soorganizatorju ter 
najbližjemu pooblaščenemu trgovcu Nissan (ki se določi glede na lokacijo naslova bivališča 
udeleženca) za namen izvedbe testne vožnje. 
V prijavi za testno vožnjo se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave, sodelujejo pa lahko vsi, 
ki v času trajanja prijave na testno vožnjo pripišejo podatke: ime, priimek, kraj, e-poštni naslov, 
telefonska številka in naslov prebivališča. Vsakemu udeležencu prijave pripada samo ena 
testna vožnja z avtomobilom Nissan Qashqai. Pri zbiranju prijav se upoštevajo le pravilno 
izpolnjene prijavnice. 
 
Obveščanje prijavljenih  
O datumu za testno vožnjo bo udeleženec obveščen od njemu najbližjega pooblaščenega 
trgovca vozil Nissan v najkrajšem možnem času.  
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Zasebnost in varstvo podatkov 
 
1. Upravljavec osebnih podatkov 

Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Za vsa vprašanja glede obdelave 

podatkov ali vaših pravic se obrnite na pooblaščeno osebo za zaščito podatkov: 

vop.nissan@nissan.si,  

 

2. Namen obdelave osebnih podatkov 

Osebni podatki, zbrani v okviru te aktivacije, bodo uporabljeni za naslednje namene:  

- organizacija in izvedba testne vožnje; 

- pošiljanje brezplačnih osebno prilagojenih e-novic za znamko Nissan  (če ste potrdili, da jih 

želite prejemati). 

 

3. Osebni podatki 

Osebni podatki, obdelani za namen izvedbe te aktivacije: ime, priimek, številka mobilnega 

telefona, e-naslov, naslov. 

 

4. Pravna podlaga 

Obdelava podatkov temelji na  vaši privolitvi v sklopu oddaje prijave za testno vožnjo s 

pritiskom na gumb POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji te aktivacije ter za osnovi prijave 

za prejemanje brezplačnih e-novic. 

 

5. Prejemniki osebnih podatkov 

Soorganizator kot upravljavec podatkov zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z 

veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te aktivacije bo vse 

osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali 

k ustreznim obvezam zaupnosti.  

Vaše osebne podatke soorganizator lahko posreduje pogodbenim partnerjem - ponudnikom 

storitev, v okviru obdelave vseh ali dela vaših osebnih podatkov, kolikor je to potrebno za 

izpolnjevanje zaupanih jim nalog v okviru izvedbe testne vožnje najbližjemu pooblaščenemu 

trgovcu Nissan, ter za izvedbo pošiljanja e-novic za znamko Nissan (če ste se prijavili) 

pogodbenemu partnerju, podjetju  Belak, d.o.o.,  Depala vas 73,  1230 Domžale. 

Upravljavec osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega 

prostora(EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali 

drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija). 

Upravljavec  pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril 

tretjim osebam 

6. Vaše pravice 

Imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, popravka, brisanja (razen če je zahteva 

v nasprotju z veljavno zakonodajo) in nasprotovanja obdelavi vaših osebnih podatkov, vključno 

s prepovedjo pošiljanja obvestil ter druge pravice, kot je razloženo v razdelku o dodatnih 

informacijah. V primeru zlorabe vaših podatkov se lahko obrnete na Renault Nissan Slovenija 
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d.o.o. na e-naslov: vop.nissan@nissan.si. Imate pravico do pravnega varstva. Lahko se obrnete 

na Informacijskega pooblaščenca RS.  

 

7. Rok za shranjevanje vaših osebnih podatkov 

Upravljavec vaše osebne podatke zbira in obdeluje do preklica ali največ 3 leta po zadnji 

aktivnosti, v skladu z določbami zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.  

 

8. Dodatne informacije 

Dodatne in podrobnejše informacije o varovanju vaših osebnih podatkov najdete v naši Politiki 

zasebnosti na wwwnissan.si/splosno-vop. 

 
Končne določbe  
Organizator zbiranja prijav ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav 
pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi 
tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju zbiranju prijav. Organizator 
ne odgovarja za morebitno škodo. Udeležencem sta zagotovljeni podpora in pomoč na 
elektronskem naslovu dezurni@zurna24.si.Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z 
zbiranjem prijav in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja. 
Organizator in soorganizator zbiranja testnih voženj lahko v vsakem trenutku popolnoma 
spremenita zasnovo zbiranja prijav, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 
vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na 
primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil. 
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