
 
Pravila sodelovanja za brezplačen priročnik VELUX Slovenija 
 
Feniks media, Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s 
podjetjem VELUX d.o.o (v nadaljevanju soorganizator), z namenom promocije za podjetje 
VELUX Slovenija D.O.O., Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin, ki na slovenskem tržišču zastopa 
blagovno znamko VELUX, organizirata zbiranje prijav v zameno za brezplačen informativen 
priročnik.  
 
Zbiranje prijav poteka na mediju Zurnal24.S temi pravili in pogoji organizator ter soorganizator 
določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v prijavi za brezplačen priročnik.  
 
V prijavi 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 brezplačen priročnik.  
 
S prijavo 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 za brezplačen priročnik se udeleženci strinjajo s tem, da se njihov e-
naslov,(v nadaljevanju podatek), ki ga udeleženci navedejo v prijavi, posredujejo organizatorju 
in soorganizatorju. V prijavi za se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave. 
 
Zasebnost in varstvo podatkov.  
S sodelovanjem v prijavi udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval 
soorganizatorju in organizatorju, uporabljajo za prijavo oz. kontaktiranje s strani 
soorganizatorja.V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, 
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki 
podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, 
da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega 
trženja.  
 
Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: 

odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec kadarkoli prekliče tako, da svojo 
odločitev pisno ali ustno sporoči soorganizatorju na e-naslov: info@velux.si 
 
Soorganizatorpodatke na podlagi teh pogojev obdeluje do preklica, oz. največ 30 let, skladno z 
določbami zakonodaje o varovanju osebnih podatkov. Organizator bo po zaključku zbiranja 
prijav, izbrisal vse osebne podatke. Organizator in soorganizatorja zbiranja prijav se obvezujeta, 



da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v 
namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega sta prejela soglasje udeleženca in 
jih v nobenem primeru ne bosta posredovala tretjim osebam.V  primeru zlorabe vaših podatkov 
se lahko obrnete na Velux Slovenija na e-naslov: info@velux.si. Imate pravico do vložitve 
pritožbe pri nadzornem organu.  
 
Končne določbe  
Organizator zbiranja prijav ne odgovarja za morebitnoškodo, 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 prijavin niso 
urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja. Organizator in 
soorganizator 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. 
 

mailto:info@velux.si
mailto:dezurni@zurna24.si

