PRAVILA NAGRADNE IGRE »AQUALUNA POLETJE 2019«
SPLOŠNE DOLOČBE
Ta pravila in splošni pogoji se nanašajo na nagradno igro »AQUALUNA POLETJE 2019« in določajo
način njene izvedbe ter so javno objavljena na spletni strani Terme Olimia: www.terme-olimia.com.
Namen nagradne igre je obdarovanje gostov Termalnega parka Aqualuna.
1. člen: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre »AQUALUNA POLETJE 2019« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje
Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek (v nadaljevanju »Terme Olimia« oz.
»organizator«).
2. člen: POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka v Termalnem parku Aqualuna od 21. 6. 2019 do razdelitve vseh 2000 kosov
tiskanih glasovnic oz. najkasneje do 30. 8. 2019.
3. člen: SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Evropske unije, starejši od 16 let, ki v času trajanja te
nagradne igre obiščejo Termalni park Aqualuna. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni
igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrad.
V nagradni igri lahko ena oseba sodeluje samo enkrat, torej vsak posameznik lahko v letošnji celotni
poletni sezoni samo enkrat izpolni glasovnico. V žrebu sodelujejo vse pravilno oddane glasovnice, ne
glede na zapisani odgovor. Posameznik je lahko v nagradni igri izžreban le enkrat.
Podatki izpolnjeni na obrazcu, morajo biti popolni in točni. Če podatki niso popolni ali točni, je to
lahko razlog, zaradi katerega se nagrada ne podeli. Podatki vseh sodelujočih se bodo shranjevali v
računalniško bazo organizatorja.
Rezultat žrebanja je dokončen.
V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre.
4. člen: POTEK NAGRADNE IGRE
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Evropske unije, starejši od 16 let in so obiskovalci
Termalnega parka Aqualuna in morajo pravilno izpolniti glasovnico za »Naj Kopališče 2019« z vsemi
željenimi osebnimi podatki, vključno z e-mail naslovom.
5. člen: NAGRADA
Vsak dan med trajanjem nagradne igre, bodo zaposleni v Aqualuni ob 18. uri na točno določenem in
primerno označenem mestu izžrebali enega dobitnika, ki bo prejel vstopnico za Aqualuno za 2 osebi.
Nagrajencu se nagrada podeli na licu mesta. V kolikor nagrajenec v ni več prisoten v Aqualuni, bo o
nagradi obveščeni po elektronski pošti, najkasneje v 8 delovnih dneh po izvedenem žrebu, in sicer na
elektronski naslov, ki ga bo navedel na glasovnici. Nagrajenec mora organizatorju posredovati poštni
naslov za fizično posredovanje vstopnic. Organizator nagrajencu po pošti posreduje darilni bon, ob
predložitvi katerega lahko koristi nagrado.

Če nagrajenec v navedenem roku ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade odkloni,
se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost
vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug
namen.
Organizator nagrade podeljuje v naravi, nagrajenec ne more zahtevati izplačila nagrade v gotovini ali
zamenjavo darilnega bona za kakšno drugo darilo.
6. člen: OBDAVČITEV NAGRAD
Nagrade niso predmet obdavčitve.
7. člen: ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Sodelujoči v nagradni igri sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitno
škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali izvedbe te nagradne igre. Organizator ne prevzema nobene
odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot
posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.
8. člen: REŠEVANJE SPOROV
Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Vse pritožbe in reklamacije lahko udeležencu
pošljejo na e-naslov marketing@terme-olimia.com. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene
pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v
zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče
v Celju.
9. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v nagradni igri posameznik poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov v namene
izvedbe nagradne igre, kar zajema tudi obveščanje nagrajencev nagradne igre. Zbiramo in
obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek in elektronska pošta, pri nagrajencih nagradne
igre pa tudi polni naslov, datum rojstva ter podatek o davčni izpostavi in davčni številki, v kolikor je to
potrebno. Vsak nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo delnega elektronskega naslova na
spletni strani www.terme-olimia.com ; url naslov: https://www.terme-olimia.com/sl/wellnessspa/termalni-park-aqualuna-16444 z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre. Upravljalec
podatkov navedene osebne podatke zbira, uporablja in obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Osebne podatke sodelujočih v nagradni igri bomo hranili skladno z veljavnimi predpisi. Za
zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in
ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter
nepooblaščeno obdelavo. Pri obdelavi vaših osebnih podatkov nam pomagajo naši pogodbeni
obdelovalci (npr. storitev spletnega gostovanja, storitve informacijske tehnologije...), ki delujejo po
naših navodilih in osebnih podatkov ne smejo uporabljati za nobene druge ali lastne namene.
Podatkov ne bomo brez vaše privolitve pošiljali tretjim osebam, ki niso naši pogodbeni obdelovalci ali
partnerji, jih prodajali ali na kakršenkoli drug način uporabljali v namene, ki niso skladni z v
nadaljevanju opisanimi nameni obdelave in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
Zagotavljanje pravic posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Zagotavljamo vam pravico:
 dostopati do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in informacij v zvezi z njihovo
obdelavo;
 do popravka in dopolnitve netočnih informacij v zvezi z vašimi osebnimi podatki;






zahtevati trajno ali začasno prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov (omejitev
obdelave), če npr. ne želite, da se podatki izbrišejo ter namesto tega zahtevate omejitev
njihove uporabe;
do izbrisa vaših osebnih podatkov: če prekličete vašo privolitev za obdelavo, bomo vaše
osebne podatke izbrisali brez nepotrebnega odlašanja (pravica do pozabe);
do prenosljivosti podatkov: podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko zahtevate v
strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Kadar je to tehnično izvedljivo
imate pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu;
biti obveščeni, če so vaši osebni podatki ukradeni ali izgubljeni.

Kadar obdelava temelji na privolitvi, lahko privolitev kadarkoli prekličete tako, da nas o preklicu
privolitve obvestite po elektronski ali navadni pošti. Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri
Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do
kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali določil veljavnega Zakona o varstvu
osebnih podatkov. Vaš zahtevek, pritožbo ali ugovor v zvezi s katerekoli od zgoraj navedenih pravic,
lahko pošljete na naš naslov, objavljen v uvodniku teh pravil ali po elektronski pošti na e-naslov:
marketing@terme-olimia.com.
10. člen: KONČNE DOLOČBE
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre
organizatorja. Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 21. junija 2019. V času trajanja nagradne
igre so pravila na vpogled na spletni strani organizatorja www.terme-olimia.com ; url naslov:
https://www.terme-olimia.com/sl/wellness-spa/termalni-park-aqualuna-16444.
Organizator
nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob
vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na enak način, svoji spletni strani.
Podčetrtek, 19. junij 2019

