PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IPHONE 7
Organizator nagradne igre:
Agencija Agado d.o.o.
Dunajska 106
1000 Ljubljana

1. V nagradni igri, ki jo organizira Agencija Agado d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana,
sodelujejo:
Dijaki in študentje:
 ki so člani študentskega servisa Agencije Agado in do 10. novembra 2016 podaljšajo
svoje članstvo v študentskem servisu Agencije Agado.
Dijaki in študentje:
 ki do 10. novembra 2016 postanejo člani Študentskega servisa Agencije Agado.
Dijaki in študentje, ki še niso člani študentskega servisa Agencije Agado, se lahko včlanijo na
tej povezavi: https://portal.agado.si/Public/Student/Register ali osebno v naših poslovalnicah.
2. Vsi udeleženci, ki izpolnijo enega izmed zgornjih pogojev, sodelujejo v žrebanju za nov
pametni telefon iPhone 7. Nagradna igra poteka od vključno 1.9.2016 do vključno
10.10.2016. Žrebanje bo 11.11.2016 ob 11 uri in 11 minut.
3. Nagrajenca/ko bo organizator obvestil preko telefona, email naslova ali s sporočilom po
pošti, odvisno od tega, kateri podatek nam bo pustil/a. Nagrajenec/ka bo hkrati obveščen/a
tudi o načinu prevzema nagrade.
4. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 nedelovanje spletne strani www.agado.si ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge
za nedelovanje,
 nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile
uporabo storitve,
 vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri in tudi
zaradi posedovanja naslovov svojih prijateljev,
 vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.
5. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi,
vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator zagotavlja varstvo
osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene
obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov,
za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga,
obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

6. Sodelujoči/a lahko od organizator kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno
preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po epošti info@agado.si ali pisno na naslov organizatorja Agencija Agado d.o.o., Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
7. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, 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 spletnih naslovih www.agado.si in na
Facebook strani Agencije Agado.
8. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@agado.si.

Ljubljana, 1.9.2016
Agencija Agado d.o.o.

