Pogoji sodelovanja v nagradni igri
»Iščemo Delovo podjetniško zvezdo 2021, glasujte tudi vi!«
I. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Iščemo Delovo podjetniško zvezdo 2021, glasujte tudi vi!« (v
nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo d.o.o., Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: organizator) v sodelovanju s partnerjema igre (v nadaljevanju: partner), ki traja od 22.
10. 2021 do vključno 31. 10. 2021.
Partnerja igre sta:
- Generali Investments d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, generalni pokrovitelj projekta
Delove podjetniške zvezde 2021;
- Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, veliki partner projekta Delove
podjetniške zvezde 2021.
II. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od vključno 22. 10. 2021 do vključno 31. 10. 2021.
III. Definicije pojmov
Pogoji nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri.
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in so dostopni na sedežu organizatorja in partnerjev nagradne igre v oddelku Trženje naklad.
IV. Sodelovanje v nagradni igri
Na spletni povezavi https://promo.delo.si/zvezde2021 so objavljena imena desetih nominiranih
podjetij, ki se potegujejo za laskavi naziv Delova podjetniška zvezda 2021. Nagrajeni bosta dve podjetji:
prvo po izboru strokovne komisije in drugo po izboru bralcev Delovih edicij oziroma glasovalcev, ki svoj
glas oddajo na spletni povezavi https://promo.delo.si/zvezde2021v času med 22. 10. 2021 in 31. 10.
2021.
Podjetje z največ prejetimi glasovi bo prejelo naziv Delova podjetniška zvezda 2021 po izboru bralcev.
Delova podjetniška zvezda 2021 po izboru bralcev bo razglašena na slavnostni podelitvi v četrtek, 11.
novembra 2021.
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili nagradne igre. V
nagradni igri lahko sodeluje le fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije. Za sodelovanje v
nagradni igri je treba pripisati še osebne podatke: ime in priimek, ulico, poštno številko, letnico
rojstva, kraj, e-poštni naslov in telefonsko številko.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in njihovi
bližnji svojci.

V. Postopek izbora nagrajencev
Med glasovalce nagradne igre bomo podelili nagrade, ki jih v svojem imenu in za svoj račun podarjata
partnerja projekta Delove podjetniške zvezde 2021.
Po glasovanju, ki traja med 22. 10. 2021 in 31. 10. 2021, bomo izmed vseh glasovalcev izžrebali 15
nagrajencev. Desetim izžrebancem družba Generali Investments d.o.o. podarja darilno vrečko z
naslednjo vsebino: dva kemična svinčnika, steklenička, čokolada. Petim izžrebancem pa družba
Telekom Slovenije d.d. podarja komplet slušalk in termo vrč.

Žrebanje glasovalcev bo potekalo v torek, 2. 11. 2021, ob 13.00 uri izmed vseh elektronsko oddanih
glasovnic, oddanih med 22. 10. 2021 in 31. 10. 2021.
Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije v oddelku Marketing Dela, d.o.o., s pomočjo
računalniškega programa izbora naključnih številk. Člani komisije so zaposleni v podjetju
organizatorja nagradne igre.
Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju.
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je
dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni. Zapisnik žrebanja, ki ga
pripravi komisija, se hrani pri organizatorju nagradnega natečaja.
Odločitev organizatorja nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajencev in
pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.
VI. Objava imen nagrajencev
Imena nagrajenih glasovalcev bodo objavljena na dan žrebanja po 14. uri na spletni povezavi
https://promo.delo.si/zvezde2021
VII. Nagrada in prevzem nagrad
Nagrajenci, katerih nagrade presegajo vrednost 42 evrov, bodo od organizatorja nagradnega natečaja
na svoj naslov prejeli dopis, v katerem bo razložen postopek pridobitve in prevzema nagrade. Dopisu
bo priložena izjava, ki naj jo nagrajenci izpolnjeno in podpisano pošljejo na naslov, naveden v dopisu.
Izjava vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto ter davčno številko,
v primeru denarnega dobitka pa tudi transakcijski račun. Če organizator v 30 dneh po oddaji tega
dopisa ne prejme podpisane in izpolnjene izjave, šteje, da je nagrajenec odstopil od prevzema
nagrade.
Organizator nagradnega natečaja bo ob koncu leta obvestil prejemnika o višini prejetih nagrad za
dohodninsko napoved za leto 2021.
Organizator nagradnega natečaja bo nagrajencem v najkrajšem možnem času po objavi rezultatov
dostavil nagrade.

Nagrajenci prevzamejo nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrada ni prenosljiva.
Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradnega natečaja ter pravil za prevzem, ni upravičen do nagrade.
Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.
Če nagrajenec po objavi rezultatov ni dosegljiv ter je s tem organizatorju onemogočena dostava
nagrade, nagrajenec od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v
tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube
nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:
-

pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temipravili.

VIII. Drugi stroški ob prevzemu nagrade
Akontacijo dohodnine, povezano z izplačilom nagrad, v celoti nosita partnerja igre.
IX. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli podjetju Delo d.o.o., da se njegovi podatki, to so
ime, priimek, kraj bivališča, objavijo v edicijah Dela d.o.o., na spletni strani
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Organizator nagradnega natečaja se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
S podpisom in oddajo kupona, objavljenega na spletni strani, sodelujoči izrazi strinjanje, da sodeluje
v nagradni igri.
S potrditvijo prejemanja elektronskih sporočil s področja tiskanih in digitalnih produktov družbe Delo
d.o.o. se sodelujoči strinja, da mu posredujemo ponudbe in ugodnosti, ki jih pripravljamo pri naših
produktih.
Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke
morebitnega prevzema nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov prevzema v medijih ter za
sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.
Delo d.o.o. bo imena, priimke, e-naslove in telefonske številke sodelujočih in nagrajencev do preklica
obdelovalo za namen neposrednega trženja le, če sodelujoči s tem soglašajo na tiskanem ali spletnem
kuponu za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje se
lahko kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem ali
sodelovanje v nagradni igri.

Posameznik lahko dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani:
organizatorja Delo d.o.o. pridobi na: https://info.delo.si/politika-varstva-zasebnosti/ ali pri
pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO) Delo d.o.o. na naslovu dpo@delo.si
Prijavo kršitev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko posamezniki podajo pri Informacijskem
pooblaščencu RS.
Če je udeleženec izrazil soglasje za prejemanje elektronskih sporočil, bomo njegove osebne podatke
obdelovali, dokler svojega soglasja ne prekliče.
Preklic prejemanja elektronskih sporočil lahko izvede kadarkoli, najlažje tako, da v elektronskem
sporočilu klikne polje »odjava« ali nas o preklicu obvesti s spletnim obrazcem na
https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.
Osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri
obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih
podatkov.
Če želi udeleženec nagradnega natečaja od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo
njegovih osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti
obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporoči s spletnim obrazcem na
https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Na njegovo
zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če z našimi
odgovori v zvezi s pravicami glede varstva osebnih podatkov ne bo zadovoljen, ima možnost vložiti
pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230
97 30 in gp.ip@ip-rs.si.
X. Kršitve pravilnika
Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z
dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno
akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.
XI. Pritožbe
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradnega natečaja. Šteje se, da
sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradnim natečajem.
Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradnega natečaja rešuje organizator nagradnega
natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradnega natečaja obveže, da jih bo
odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V
primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko
določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
XII. Spremembe pravil in pogojev
Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali
vzroki na strani javnosti.
Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na
spletni strani https://promo.delo.si/zvezde2021
Ljubljana, 22. oktober 2021

