PRAVILA NAGRADNE IGRE »Kdo je tu pravi šef?«
1. člen
Po teh pravilih prireja Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper, Slovenija, ID za DDV SI
68719906 (v nadaljevanju Ljudska univerza), nagradno igro v promocijske in izobraževalne namene na
področju Republike Slovenije.
2. člen
Nagradna igra poteka v obliki objav na zidu Facebook strani FB Ljudska univerza Koper in FB Karierni
Plac, dostopna na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/ljudskauniverzakoper,
https://www.facebook.com/karierniplac/. Nagradna igra bo potekala od srede, 3. 6. 2021, do vključno
torka, 15. 6. 2021, do 23:59. Zmagovalci bodo objavljeni v petek, 18. 6. 2021.
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, stare od 6 do 19 let, ki bodo v skladu z navodili izpolnili vse
potrebne podatke ter imajo za sodelovanje v nagradni igri soglasje staršev. Ena oseba lahko sodeluje v
nagradni igri večkrat. Sodelovanje ni pogojeno z nakupom ali izobraževanjem na Ljudski univerzi.
4. člen
Način sodelovanja v nagradni igri
Sodelujoči mora v komentar objave na omenjenih FB profilih nominirati oz. navesti ime in priimek
svojega poklicnega vzornika. Torej posameznika, ki opravlja njegov idealni poklic in bi ga želel
podrobneje raziskati, osebno pa spoznati. Poklicni vzornik mora prebivati v Sloveniji. Do nagradne igre
bo dostopal vsak obiskovalec Facebook strani.
5. člen
Med vsemi sodelujočimi bo organizator izbral pet (5) sodelujočih posameznikov, ki bodo nagrajeni z
nagrado, opredeljeno v 6. členu pravil. Izbor bo opravljen z žrebom med posamezniki, ki so navedli
največkrat nominirane poklicne vzornike, ki so pri nagradni igri tudi pripravljeni sodelovati.
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni z odgovorom na njegov komentar in v privatno
sporočilo z nadaljnjimi navodili.
6. člen
Nagrada
Nagrajenci (5 oseb) se bodo v zadnjem tednu junija 2021 udeležili izobraževalne delavnice, na kateri
bodo spoznali osnove novinarskega dela in snemanja intervjuja. Delavnica bo potekala v prostorih
Ljudske univerze in bo trajala približno 4 ure.
V tednih po delavnici, a do konca septembra 2021, bodo nagrajenci posneli video intervju s svojim
nominiranim poklicnim vzornikom. Organizacijo snemanja in vso potrebno video infrastrukturo
zagotovi Ljudska univerza v sodelovanju z zunanjim partnerjem. Mladoletni nagrajenci bodo za izvedbo
snemanj priložili soglasje staršev oz. skrbnikov, sicer se snemanja ne bodo mogli udeležiti.
Video intervjuji bodo objavljeni na digitalnih kanalih Ljudske univerze ter predvajani na zaključnem
jubilejnem dogodku Ljudske univerze, ki bo potekal predvidoma decembra 2021. Nagrajenci bodo
navedeni kot avtorji video intervjujev.

Vrednost nagrade znaša 0 eur, saj je projektno financirana.
7. člen
Nagrajenci bodo obveščeni preko sporočila v polje za komentarje in preko zasebne pošte znotraj
Facebooka, najkasneje 24 ur po izboru. Vsak nagrajenec bo pozvan, da v roku 5 dni (do 23. 6. 2021)
pošlje podatke (ime, priimek, mail, mobilna številka, mladoletne osebe še soglasje staršev oz. skrbnikov
in njihovo mobilno številko) za namen obveščanja o izvedbe delavnic in snemanj. Če nagrajenec ne bo
upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade.
V kolikor je bil izbran nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne
izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku
sodelovanja, se nagrade ne podeli.
Skupno število nagrajencev v času trajanja nagradne igre: pet (5).
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
8. člen
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU
o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).
Posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo zgolj v namen te nagradne igre, zagotavljamo
naslednje pravice:
Pravica, da od »Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper, Slovenija« (upravljavec) kadarkoli
zahteva:
–

–

–
–

–

–

–

Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave, vrste osebnih
podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni
podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se
uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja
odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z
elektronskim sredstvom za komunikacijo, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne
kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
Popravek netočnih osebnih podatkov.
Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki
upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in
nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17
Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za
obdelavo osebnih podatkov.
Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico,
da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem
oviral.
Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z
oblikovanjem profilov.

–

Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno
vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava
njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Postopek uveljavljanja pravic
S sodelovanjem v nagradni udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:
Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi
podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov branka@odvetnica-snoj.si.
Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic
v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru,
da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj
navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu
od prejema zahteve.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre: Ljudska univerza Koper, Cankarjeva
33, 6000 Koper.
Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v
roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.
9.člen
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki
na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil so objavljeni na povezavi: http://lukoper.splet.arnes.si/kdo-je-zate-pravi-sef/
10.člen
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski
naslov praznujemo60@lu-koper.si.
11.člen
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri
izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne
prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice (višja sila, odpoved strežnika,
naravne posledice), ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni
igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati
skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega
organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi
omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila),
lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče preko spletne strani, in če je to
potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna
in velja za vse sodelujoče.

12.člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v Kopru. Pravila
pričnejo veljati 3. 6. 2021.
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