PRAVILNIK o organizaciji in izvedbi nagradne igre »G.I.
Joe: Maščevanje«
1. člen
Nagradna igra »G.I. Joe: Maščevanje« poteka na ozemlju Republike Slovenije v času od
28.03.2013 do vključno 18.04.2013. V njej imajo pravico sodelovati vsi državljani
Republike Slovenije z izjemo zaposlenih v podjetju Cineplexx d.o.o..
2. člen
Organizator nagradne igre je družba CINEPLEXX d.o.o., Stegne 3, 1000 Ljubljana. Nagrade
prispeva distribucija Karantanija Cinemas.
3. člen
Vsebina oz. potek nagradne igre:
Obiskovalec spletne strani www.planet-tus.si odgovori na nagradno vprašanje, ki se
nahaja na navedeni spletni strani. Vprašanje je sledeče: »Koliko dni je potekalo snemanje
filma G.I. Joe: Maščevanje?«. Nagradno žrebanje se bo izvedlo 19.04.2013 v Celju. Ob
izpolnjevanju bo sodelujoči moral podati tudi svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov,
letnico rojstva, mobilni telefon in elektronski naslov. S potrditvijo vprašalnika se šteje, da
sodelujoči potrjuje verodostojnost podanih podatkov in soglaša, da organizator z njimi
razpolaga za namen te nagradne igre in ima organizator pravico objaviti njegove podatke
v promocijske namene na spletni strani www.planet-tus.si. V nagradni igri sodelujejo vsi,
ki pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje. Žrebanje se izvede s pomočjo
računalniškega programa.

4. člen
Podelili bomo:
- 1x kovinsko ohišje za iPhone,
- 1x nahrbtnik,
- 1x igralni komplet z laserskimi pištolami.
Vse nagrade so z motivom filma.

5. člen
Za izvedbo nagradne igre skrbi odbor, ki ga sestavljajo predstavniki kinematografov
Nataša Požun, Robert Potočnik in Vesna Lipovčić.
6. člen
Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni po pošti najkasneje v roku 10 dni po žrebanju, to je
do 29.04.2013. Podatki o nagrajencu bodo objavljeni na spletni strani www.planet-tus.si.
Nagrajenec bo dobil obvestilo o nagradi na dom po pošti.
O nagrajencih se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
- datumu in kraju žrebanja;
- ob žrebanju prisotnih osebah;
- poteku žrebanja;
- o nagrajencu in nagradi, ki jo je prejel.
Zapisnik podpišejo vsi člani odbora.
7. člen
Nagrajencu bo nagrada izročena v roku 15. dni po žrebanju. Nagrajenec prejme nagrado
po pošti. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarju.
8. člen

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati
oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila
pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
9. člen
Izžrebanec izrecno dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov
v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o
rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Udeleženci izrecno soglašajo in prostovoljno dovoljujejo, da osebni podatki vodijo, zbirajo
in uporabljajo za obdelavo pri družbi Cineplexx d.o.o., Stegne 3, 1000 Ljubljana, v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, in sicer za namene izvedbe te nagradne igre,
plačila akontacije dohodnine, potrošniške raziskave, prilagoditve ponudbe posameznim
uporabnikom, izboljšanja kvalitete ponudbe in storitev ter za namene neposrednega
trženja, kar zlasti vključuje pošiljanje prilagojenih ponudb, promocijskega gradiva, revij,
časopisov, nagradnih natečajev in razpisov v oglaševalske namene in vabil na dogodke
ter anketiranje in zbiranje naročil, in sicer prek poštnih storitev, elektronske pošte,
sporočil SMS/MMS ter tudi glasovnih in video klicev.
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 oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko
kadarkoli zahteva posredovanje podatkov o njem pri upravljavcu oziroma lahko prekliče
svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v tej igri za namene
neposrednega trženja, in sicer pisno na naslov upravljavca: Cineplexx d.o.o., Stegne 3,
1000 Ljubljana. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika
izbrisati oziroma posredovati uporabniku najkasneje v 15 dneh od zahteve oz. v enakem
roku sporočiti, da podatkov ne bo posredoval. Organizator nagradne igre jamči, da
podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi v nasprotju
z zakonodajo Republike Slovenije.
Prijave z osebnimi podatki sodelujočih v nagradni igri bo organizator hranil do konca
izvedbe nagradne igre, po tem pa jih bo uničil skladno z določbami Zakona o varstvu
osebnih podatkov. Organizator nagradne igre dokumentacijo posredovano s strani
nagrajencev komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.
Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik
o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi
predpisi.

10. člen
Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil je pristojen izključno odbor, ki za
posamezna mnenja in druga pravna pravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne
napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko odbor razveljavi
nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Celje, 27.03.2013

Predstavniki Cineplexx Slovenija
Nataša Požun
Robert Potočnik
Vesna Lipovčić

