
Uprava Studia Proteus d.o.o. , Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna je dne dne 1.4.2016 sprejela naslednja

Pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Pošiljanje računov na elektronski naslov«

1. člen
(splošno)

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Pošiljanje računov na elektronski naslov« (v nadaljevanju 
nagradna igra), ki jo prireja organizator nagradne igre Studia Proteus d.o.o. , Cesta v Staro vas 2, 6230 
Postojna (v nadaljevanju organizator) ter pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen
(trajanje nagradne igre)

Nagradna igra poteka od 05.4.2016 do 15.05.2016.

3. člen
(pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo naročniki Studia Proteus d.o.o., ki so državljani Republike Slovenije oziroma
rezidenti Republike Slovenije, ki so fizične osebe, starejše od 15 let, oziroma osebe pod to starostjo prek
zakonitih zastopnikov (starši, posvojitelji) pri vseh opravilih, ki so potrebni za njeno sodelovanje v nagradni
igri, ki imajo stalno bivališče na področju Republike Slovenije, ki pravilno izpolnijo formular in ga tudi oddajo.
V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorjevi zaposleni in njihovi ožji družinski člani (kamor štejejo
njegov zakonec oz. izvenzakonski partner, otroci oz. posvojenci ter starši oz. posvojitelji), ter zaposleni v
Studio Proteus d.o.o. in njihovi ožji družinski člani (kamor štejejo njegov zakonec oz. izvenzakonski partner,
otroci oz. posvojenci ter starši oz. posvojitelji). Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v nagradni
igri iz žrebanja izločeni, v primeru izžrebanja katere od teh oseb pa bo žrebanje ponovljeno v roku 3 dni od
seznanitve z zgornjimi okoliščinami. Kot naročnik se šteje vsak uporabnik storitev Tv, interneta ali televizije
Studia Proteus d.o.o.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s Pravili in pogoji za sodelovanje v 
nagradni igri, objavljenimi na spletni strani www.studioproteus.si.

Šteje se, da se sodelujoči z njimi strinjajo s tem, ko skladno z določbami 4. člena teh pravil izpolnijo in prek 
spletnega vmestnika na www.studioproteus.si pošljejo potrebne podatke, s čimer pristajajo na vse pogoje v 
zvezi z nagradno igro.

4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)

K sodelovanju v nagradni igri pristopi fizična oseba s tem, da izpolni prijavnico za nagradno igro, ter pristaja 
na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Upravičeni sodelujoči, ki izpolnjuje vse prej naštete pogoje, se prijavi 
v nagradno igro tako, da izpolni obrazec na spletni strani   www.studioproteus.si   pod obvestilom za nagradno 
igro, obkljuka DA pri polju za naročanje računa prek elektronske pošte in ga pošlje (klikne gumb pošlji), ali 
enake podatke pošlje na elektronski naslov   pisarna@studioproteus.si   DO 15.5.2016  . V kolikor prej omenjeni 
upravičeni sodelujoči obkljuka NE pri polju za naročilo, NI upravičen do nagradnega žrebanja in nagrade.

Posameznik, ki je upravičen do sodelovanja v nagradni igri lahko v nagradni igri sodeluje samo 1x.

5. člen
(nagrada)

Organizator bo 17.5.2016 ob 20:00 v okviru oddaje TV Studia Proteus izbral izmed sodelujočih v nagradni
igri, nagrado, ki TV sprejemnik LG 43LF590V FULL HD Smart TV. Poleg tega bo organizator med preostalimi
udeleženci izžrebal  še 3 tolažilne nagrade v obliki  8GB USB ključkov.  Nagrada ni  prenosljiva.  Denarno
izplačilo nagrade ni možno.

6. člen
(žrebanje nagrad)

Žrebanje bo izvedeno v okviru oddaje Studia Proteus 17.5.2016 ob 20:00, ki bo potekala v živo v prisotnosti
predstavnika organizatorja. Žrebanje bo opravljeno med sodelujočimi v nagradni igri, ki izpolnjujejo pogoje
skladno s temi pravili. Žreb je dokončen in nanj ni možne pritožbe. Nagrajenec bo, najkasneje v roku dveh
delovnih dni po žrebanju, objavljen na spletni strani www.studioproteus.si, o nagradi bo obveščen tudi po
epošti  in  telefonski  številki.  V  primeru,  da bo  naknadno ugotovljeno,  da  zmagovalec ni  podal  resničnih
podatkov (npr email, telefonska številka), bo žreb ponovljen. Rok za prevzem nagrade je 7 dni po žrebanju
na nalsovu organizatorja.
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Vsi dokumenti, vezani na nagradno igro, bodo arhivirani v Službi za marketing, še 6 mesecev po končani
nagradni igri.

7. člen
(davčna obravnava izplačila nagrade in ostali stroški)

Skladno z davčno zakonodajo organizator nagradne igre ob izplačilu glavne nagrade za nagrajenca plača
akontacijo dohodnine. V ta namen bo organizator nagrajenca predhodno pozval k predložitvi njegove EMŠO
in davčne številke, ki se jo nagrajenec zaveže predložiti. Predložitev je pogoj za izplačilo nagrade. Morebitni
ostali stroški, povezani z izplačilom nagrade, so na strani nagrajenca.

8. člen
(varstvo osebnih podatkov)

Sodelujoči v nagradni igri prostovoljno soglašajo, da lahko upravljavec osebnih podatkov, organizator, kot
tudi sodelujoči Studio Proteus d.o.o. uporablja njihove osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega in
začasnega prebivališča, elektronski naslov) za namene ponujanja storitev – trženje in neposredno trženje ter
v zvezi s tem posamezni sodelujoči potrjuje, da je seznanjen:
- s svojo pravico,  da od organizatorja ali  sodelujočega lahko pisno zahteva,  da mu omogoči  vpogled v
katalog zbirke osebnih podatkov; da mu potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; da mu omogoči
vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj ter mu omogoči,
da  jih  prepisuje  ali  kopira;  da  mu  posreduje  izpis  osebnih  podatkov,  ki  so  vsebovani  v  zbirki  osebnih
podatkov in se nanašajo nanj; da mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani moji osebni
podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mu da informacijo o virih, na katerih
temeljijo zapisi, ki jih o njemu vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mu da informacije o
namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da
mu pojasni  tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja,  če izvaja  avtomatizirano odločanje  z
obdelavo njenih osebnih podatkov;
- s svojo pravico, da od organizatorja ali sodelujočega pisno zahteva, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše
njegove osebne podatke,  za katere dokaže,  da so nepopolni,  netočni,  neažurni  ali  da so bili  zbrani  ali
obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali
izbrisu obvesti vse uporabnike njegovih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je
posredovala te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani;
- da so posredovani osebni podatki resnični in točni;
- da podani osebni podatki ne bodo brez privoljenja podani ali posredovani katerikoli tretji
osebi;
- s svojo pravico, da lahko svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov prekliče tako, da zahtevo
po izbrisu iz zbirke osebnih podatkov pošljete na naslov organizatorja ali sodelujočega;
- in se strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek, kraj bivanja) v primeru, da je nagrajenec, objavijo na
spletni strani www.studioproteus.si.
- da lahko soglasje vedno prekliče: pri Studio Proteus d.o.o. s telefonskim klicem na številko 05 720 07 70,
prek e-pošte na naslov info@studioproteus.si ali pošte na naslov Studio Proteus d.o.o., Cesta v Staro vas 2,
6230 Postojna
Organizator Studio Proteus d.o.o., Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, se zavezuje, da bo osebne podatke,
zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. člen
(jamstvo za izpolnitev ugodnosti)

Za nagrade po teh pravilih jamči Studio Proteus d.o.o. kot organizator te nagradne igre.

10. člen
(posebne določbe)

Organizator si pridržuje pravico spremeniti oz. dopolniti ta pravila in pogoje, če to zahtevajo tehnični ali 
komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti.

Organizator na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila prek svojega klicnega
centra na tel. št. 05 720 07 70 med delovniki med 8:30 in 16:30.

11. člen
(veljavnost pravil)

Ta pravila začnejo veljati z dnem 1.4.2016

Ernest Zakarija, direktor


