Splošna pravila nagradne igre
1. člen
S temi pravili so urejeni pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre v sklopu 21. Tehnološke konference Smart Com.
Organizator nagradne igre je Smart Com d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju organizator).
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema splošna pravila in da se z njimi strinja.
2. člen
Nagradna igra se opravi v okviru dogodka 21. Tehnološka konferenca Smart Com, ki bo potekal 17.04.2019 v Four Points
by Sheraton Ljubljana Mons. V njej imajo pod enakimi pogoji pravico sodelovati vse polnoletne fizične osebe, z izjemo
zaposlenih v podjetjih Smart skupine ter njihovih ožjih družinskih članov in študentov, ki sprejemajo pravila nagradne igre
in z njimi soglašajo. Nagradna igra se zaključi 17. aprila 2019.
3. člen
Izmed oddanih izpolnjenih anketnih vprašalnikov (v spletni ali tiskani različici) bomo izžrebali 3 nagrade (1x Električni skiro
XIAOMI MIJIA (črn), 1x Trend Micro Portable Security v2 USB ključek z 1-letno licenco, 1x Amazon Echo Dot). Za
pridobitev izžrebane nagrade je obvezna prisotnost na samem žrebanju nagrad.
4. člen
Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto (ime, priimek, naslov) z osebnim dokumentom in
organizatorju posredovati svojo davčno številko ter naziv pristojnega davčnega urada, v nasprotnem primeru pogoji za
prevzem nagrade niso izpolnjeni in nagrajenec ni upravičen do nagrade in se nagrada podeli drugemu sodelujočemu.
Osebi, ki prejme nagrado organizator vplača akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Morebitno razliko krije
nagrajenec sam. Nagrajenec krije sam vse druge stroške povezane s prevzemom nagrade ali morebitne dajatve,
opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije.
5. člen
Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.
Nagrade ni mogoče menjati za gotovino, ali prenašati na drugo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v
zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
6. člen
Za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre skrbi komisija v sestavi Kristina Ober in Peter Ceferin.
7. člen
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov in določili GDPR ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da lahko
organizator uporabi v tej nagradni igri pridobljene kontaktne podatke (ime, priimek, podjetje, elektronski naslov) za namen
občasnega posredovanja obvestil o strokovnih dogodkih in vsebinah s področja kibernetske varnosti in omrežnih
tehnologij. Sodelujoči lahko kadar koli prekliče svoje soglasje za uporabo svojih osebnih podatkov po e-pošti
marketing@smart-com.si. Po obdelavi zahteve za odjavo bo organizator nemudoma prenehal pošiljati obvestila. V
primeru, da je sodelujoči izžreban za eno izmed nagrad, se zavezuje organizatorju posredovati davčno številko, da lahko
ta nagrado izplača na zakonsko pravilen način. V primeru, da nagrajenec ne posreduje potrebnih podatkov, bo organizator
nagrado podelil naslednjemu izžrebanemu. Nagrajenec prav tako soglaša, da ima organizator pravico imena nagrajencev
objaviti na svojem ali konferenčnem spletnem mestu in svojih družbenih omrežjih.
8. člen
Za tolmačenje pravil je pristojen organizator nagradne igre. Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo
komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Pravila nagradne igre so udeležencem na voljo na
uradni spletni strani konference www.smart-com.si/teh-konf ter predstavljena v uvodnem predavanju na konferenci.
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