
PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE EVROŠTUDNET 

1. Splošne določbe 

(1) Organizator nagradne igre »EVROŠTUDENT« je Študentska organizacija Slovenije, 
Dunajska ceta 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo študenti in študentke, ki imajo v študijskem letu 2015/16 
staus študenta na visokošolskem zavodu ali višji strokovni šoli v Republiki Sloveniji (fizične 
osebe). Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri 
predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.


(2) V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki predhodno izpolnijo spletni vprašalnik 
EVROŠTUDENT na povezavi https://www.1ka.si/a/88860, ob koncu pa se registrirajo za 
sodelovanje v nagradni igri. Prijava in uporaba spletne strani je brezplačna.


(3) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

• strošek dostopa do interneta;

• strošek prenosa podatkov z interneta.


(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati člani organov ŠOS, zaposleni in zunanji pogodbeni 
sodelavci ŠOS ali njenih organizacijskih oblik, ter njihovi ožji družinski člani.


(5) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.


3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev 

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem 
nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.


(2) Nagradna igra poteka od 22. 4. do predvidoma 15. 7. 2016 in je vezana na čas trajanja 
vprašalnika EVROŠTUDENT.


(3) Žrebanje nagrad bo potekalo 1. 8. 2016, oziroma najkasneje v 14-ih dneh po zaključku 
nagradne igre na sedežu organizatorja (Dunajska 51, 1000 Ljubljana).


4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad 

(1) Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.evrostudent.si. Pred izročitvijo 
nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku sedem (7) dni po razglasitvi prejeti 
potrebne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, 
davčno izpostavo in davčno številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega 
poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do 
kakršnegakoli nadomestila.


(2) Posredovanje vseh teh podatkov po elektronski pošti je pogoj za izročitev nagrade 
prejemniku.


(3) Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Prevzem 
nagrade je možen osebno, v službenih prostorih organizatorja na Dunajski 51, 1000 
Ljubljana. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne 
prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.


https://www.1ka.si/a/88860


(4) Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni 
mogoča.

 

5. Davki in akontacija dohodnine 

(1) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo 
dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi 
nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator, ki zagotovi nagrado.


6. Odgovornost 

(1) Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva 
izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne 
bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je 
organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu 
s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo 
navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.


(2) Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi 
nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k 
tej nagradni igri izrecno strinjajo.


(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ali 
družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje 
elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je 
posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.


(4) V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko 
odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru 
udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

7. Pravila nagradne igre 

(1) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se 
zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora 
ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, 
bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.


(2) Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na www.studentska.org.


(3) Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih 
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil 
udeleženca oz. udeleženko.

 

9. Varovanje osebnih podatkov 

(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev 
posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom 
nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetim pri organizatorju.


(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov 
udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za 
potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.


http://www.studentska.org


(3) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali 
so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne 
igre.


(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, 
do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema 
odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih 
podatkov s strani udeležencev nagradne igre.


(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov 
dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov 
vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe 
nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).


Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, 
obdelave, shranjevanja in uporabe:


• elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja 
pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do 
nagrade);


• ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, 
obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe 
poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki 
Sloveniji);


• kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli 
težav z dostavo nagrade);


• davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom 
v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).


(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost 
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v 
zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.


(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali 
na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.


(8) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter 
odgovorni za dostavo nagrad.


(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja 
brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske do preklica tega 
soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.


10. Končne določbe 

(1) Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih 
prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh 
vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.


(2) Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh 
Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih 
spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu 
www.studentska.org. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih 
sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.


(3) Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je 
pristojno sodišče v Ljubljani.


(4) Ta pravila začnejo veljati z 21. 4. 2016.

http://www.studentska.org

