POGOJI NAGRADNE IGRE

ZBIRANJE SOGLASIJ
ZA OBVEŠČANJE
1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre ZBIRANJE SOGLASIJ ZA OBVEŠČANJE
(v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Telemach, d.o.o.,
Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju:
organizator ali Telemach), spletni naslov: www.telemach.si.
Nagradna igra traja od vključno 5. 10. 2021 do vključno 1. 11. 2021

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki:
a) kot naročniki storitev družbe Telemach d.o.o. v obdobju od
5. 10. 2021 do vključno 1. 11. 2021 na prodajnih mestih
Telemacha, prek spletne trgovine, prek elektronskega naslova
info@telemach.si, prek spletnega obrazca, prek SMS sporočila,
na portalu moj.telemach ali na drug način, ki ga Telemach
navede na spletni strani www.telemach.si, oddajo soglasje
za namen neposrednega trženja - obveščanja o ponudbi in
ugodnostih za elektronske komunikacijske storitve Telemacha
(tudi za osebno prilagojeno ponudbo s pomočjo oblikovanja
profilov), preko SMS in MMS sporočil, e-pošte, pošte, telefona,
prikaza na digitalnem TV sprejemniku, aplikacij Telemacha
in podajo izjavo o sodelovanju v nagradni igri. Obdelava
osebnih podatkov poteka v skladu s Pogoji varovanja osebnih
podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.telemach.si in
v vseh poslovnih enotah Telemacha in vsebujejo podrobnejši
opis postopkov in pravic, ki jih ima posameznik. Posameznik
lahko kadarkoli poda preklic sodelovanja in/ali preklic soglasja
za zgoraj opisani namen na kontaktne naslove Telemacha. Za
vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik
lahko obrne na pooblašcenca za varstvo osebnih podatkov
Telemacha na dpo@telemach.si ali po pošti, na Telemach
d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Brnčičeva
ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče.
b) Izjava, s katero naročniki pristopijo k sodelovanju v nagradni
igri, se poda s poslanim sporočilom SMS s ključno besedo
»SOGLASJE« na telefonsko številko 38670700700 (npr.:
SOGLASJE na 38670700700). Naročniki fiksnih storitev
poleg ključne besede dodajo še identifikacijsko številko kupca
(npr.: »SOGLASJE 0000000000« na 38670700700). Ob
uspešni prijavi naročniki prejmejo povratno sporočilo: »Hvala
za sodelovanje v nagradni igri! Želimo vam veliko sreče pri
žrebu.«. Naročniki Telemachovih mobilnih storitev podajo s
poslanim SMS spročilom hkrati soglasje za obdelavo mobilne
telefonske številke za namen neposrednega trženja - obveščanja

o ponudbi in ugodnostih za elektronske komunikacijske storitve
Telemacha (tudi za osebno prilagojeno ponudbo s pomočjo
oblikovanja profilov), ki se bo izvajalo preko SMS in MMS
sporočil, telefona, pri čemer dovolijo Telemachu obdelavo
v skladu z Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo
na spletni strani www.telemach.si in v vseh poslovnih enotah
Telemacha in vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic,
ki jih ima posameznik. Podatki se obdelujejo do preklica.
Posameznik lahko kadarkoli poda preklic soglasja za zgoraj
opisani namen na kontaktne naslove Telemacha.
c) v obdobju od 5. 10. 2021 do vključno 1. 11. 2021 s standardno
dopisnico, poslano na naslov organizatorja, odgovorijo na
nagradno vprašanje: »V katerem gozdu na našem planetu
letno posekajo največ dreves?« Pravilni odgovor je amazonski
pragozd. Upoštevane bodo dopisnice, ki bodo oddane na
pošto v pošiljanje do vključno 1. 11. 2021.
Nakup kateregakoli blaga ali storitev ni pogoj za sodelovanje v
nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne
igre. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.
Sodelujoči v nagradni igri ta pravila sodelovanja sprejmejo in so
jih dolžni upoštevati. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe,
ki so zaposlene pri organizatorju in njegovih odvisnih družbah.
Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.
Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec
seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v
nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani
http://www.telemach.si in se v fizični obliki na vpogled nahajajo
v poslovni enoti organizatorja v Ljubljani na naslovu Brnčičeva
ulica 49, 1231 Ljubljana - Črnuče.

3. Nagrade
Organizator bo s seznama vseh udeležencev nagradne igre
izžrebal enega (1) nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado GoPro
Hero9 v vrednosti 499,00 EUR z vključenim DDV ter petdeset
(50) nagrajencev, ki bodo prejeli tolažilne nagrade »Bon ob
nakupu naprave« v vrednosti 100 EUR z vključenim DDV. Bon ob
nakupu naprave je možno izkoristiti od 4. 11. 2021 do 31. 12. 2021
ob sklenitvi novega ali podaljšanju obstoječega naročniškega
razmerja v višini 100 EUR za paket ŠE VEČ ali NAJVEČ. Bon je
mogoče izkoristiti na način, da za plačilo blaga ostane najmanj
1,00 EUR. Preostanek bona se ne izplača in se ne prenaša. Ponudba
se izključuje z drugimi morebitnimi popusti ali akcijami.
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Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost
organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade
obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v
skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini
bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Predložitev
potrdila o davčni številki je pogoj za izročitev nagrade.
Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo)
v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator
nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu
in za račun nagrajenca po stopnji 25 %.
Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo
dohodnine nad akontacijo, stroški zavarovanja, registracije ipd.),
bremenijo nagrajenca.
Nagrada ni izplačljiva v denarju, je neprenosljiva in nezamenljiva.
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne
odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

4. Žrebanje in prevzem nagrad
Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni
seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v
nagradni igri, s katerega bodo izžrebani nagrajenci nagradne igre.
Organizator bo izmed vseh sodelujočih izbral deset nagrajencev
in mu podelil 1 (eno) glavno nagrado ter devet tolažilnih nagrad.
Žrebanje bo izvedeno elektronsko na sedežu organizatorja in
v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.
Žrebanje bo potekalo 4. 11. 2021 v poslovnih prostorih organizatorja
na naslovu Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče.
Organizator osebo, ki je izžrebana (v nadaljevanju: izžrebanec),
najkasneje v roku 15 dni po opravljenem žrebanju o tem obvesti
pisno, s klicem na fiksno ali mobilno številko ali s sporočilom SMS
na mobilno številko ali po elektronski pošti. Organizator obvestilo
o izžrebancu objavi tudi na spletni strani www.telemach.si.
Izžrebanec je dolžan organizatorju najkasneje v 10 dneh od
pošiljanja obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena sporočiti
potrebne osebne podatke (ime in priimek, naslov ter davčna
številka) na naslov Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231
Ljubljana - Črnuče, na elektronski naslov info@telemach.si ali
po telefonu, če je prejel klic organizatorja.
Če izžrebanec sporoči podatke po pošti, mora pripisati: »NAGRADNA
IGRA - ZBIRANJE SOGLASIJ ZA OBVEŠČANJE«. Če izžrebanec v
navedenem roku podatkov ne sporoči, izgubi pravico do prejema
nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti
do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali
bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Izžrebanec lahko
nagrado prevzame v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu
Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče. Nagrade ni možno
zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni
mogoče prenesti na tretjo osebo.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec
sprejem nagrade odkloni, se šteje, da je ne želi sprejeti. Tako je
organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po
tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja
z nagrado v kakršenkoli drug namen.

5. Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju
hrambo in obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen
izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev. Z izrecnim
soglasjem, ki ga posameznik poda za obdelavo podatkov v
druge namene, dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji
varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.
telemach.si in v vseh poslovnih enotah Telemacha ter vsebujejo
podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za
vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik
lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov
Telemacha na dpo@telemach.si ali po pošti, na Telemach d.o.o.,
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Brnčičeva ulica 49A,
1231 Ljubljana – Črnuče.
Če udeleženec ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni
v nagradni igri, uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre in
objave seznama nagrajencev, mora poslati pisno zahtevo po pošti
na naslov Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana –
Črnuče, ali po elektronski pošti na info@telemach.si, Telemach
pa se zavezuje v zakonskem roku ustrezno preprečiti obdelavo
teh osebnih podatkov.
Nagrajenec se s sprejemom nagrade strinja, da dovoljuje Telemachu
fotografiranje prevzema nagrade in uporabo te fotografije za
marketinške namene za obdobje 5 let od dne prevzema nagrade.

6. Več informacij in reševanje reklamacij
Udeleženci lahko dobijo več informacij v zvezi z nagradno igro
24 ur na dan na telefonski številki 070 700 700 in na prodajnih
mestih Telemacha. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro
lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov info@telemach.
si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

7. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči soglaša
s temi splošnimi pogoji. Organizator si pridržuje pravico do
sprememb pogojev nagradne igre, če to zahtevajo vzroki
tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O
vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator
udeležence obveščal z objavami na spletni strani Telemacha ali
na Telemachovi strani na omrežju Facebook.
Objavljeno 5. 10. 2021
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