Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri »Plečnikova križanka«
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre »Plečnikova križanka« (v nadaljevanju: nagradna igra) je zavod Muzej in galerije mesta
Ljubljane, Gosposka 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra traja od 2. 12. 2020 do 3. 12. 2020.
Namen nagradne igre je promocija Plečnikove hiše in arhitekturne zapuščine Jožeta Plečnika.
Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne
igre. Facebook je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije
bodo posredovani organizatorju.

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri, ki poteka na Facebook strani Plečnikove hiše (v nadaljevanju: Facebook stran) in na spletni strani
www.mgml.si, lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki
nagrade mladoletniki, starši oz. zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati
osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri sodeluje vsak, ki na info@mgml.si v času trajanja nagradne igre pošlje pravilno rešitev križanke. Vsak
sodelujoči je znotraj posamezne objave lahko nagrajen le enkrat. V žrebu za nagrado sodelujejo vsi, ki bodo poslali pravilen
odgovor.
S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko z
večkrat odgovori/pošlje pravilen odgovor, pri nagradnem žrebu pa bo upoštevan le en odgovor. Vsak posameznik lahko
prejme samo eno nagrado.
Nagradna igra se zaključi 3. 12. 2020 ob 23.59. Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje,
ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo
pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno,
spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor
komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD

- 3 x V SVET MAKET – Komplet za izdelavo maket treh stavb arhitekta Jožeta Plečnika.
Nagrajenci bodo o načinu prevzema nagrade obveščeni v obvestilu, ki ga bodo prejeli na elektronski naslov, preko katerega
so poslali odgovor.
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Organizator bo med avtorji vseh objavljenih odgovorov v poslovnih prostorih organizatorja 3 nagrajence, ki bodo
prejeli nagrade. V žrebanje bodo vključeni avtorji vseh pravilnih odgovorov, ki bodo poslani na naslov info@mgml.si v
času trajanja nagradne igre.
Avtor nagrajenega odgovora mora v roku enega tedna od obvestila sporočiti svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov,
poštno številko in kraj pošte.
Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov, organizator nagrade ne bo mogel izročiti.
Nagrada ni zamenljiva za denarno protivrednost ali za druge izdelke.

5. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
V primeru vrednosti nagrade, višje od 42 €, bo organizator za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel
akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko
odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.
Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov, občino bivanja).

6. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Organizator nobenih podatkov, zbranih v nagradni igri, ne bo hranil dlje, kot je potrebno za namene obveščanja o
nagradni igri in pošiljanja nagrad.
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v
nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in
obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov (ime in priimek, naslov, poštna št. in kraj) za namene obveščanja o nagradni igri.
Podatke o nagrajencih bo organizator hranil tudi zaradi zahtev davčne zakonodaje. Organizator se zavezuje, da osebnih
podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
Posameznik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in delnega ali popolnega izbrisa
svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko privolitev za obdelavo osebnih
podatkov prekliče kadarkoli brez škodljivih posledic. Zahtevke za uveljavitev katerekoli od navedenih pravic lahko
posredujete na naslov organizatorja: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Gosposka 15, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
info@mgml.si. V kolikor bi menili, da je bil pri obdelavi vaših podatkov kršen Zakon o varstvu osebnih podatkov oziroma
druga veljavna zakonodaja varstva podatkov, imate pravico vložiti prijavo pri Informacijskem pooblaščencu.

7. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na
strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani
Plečnikove hiše in na spletni strani www.mgml.si.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje Facebook strani Plečnikove hiše ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge,
- vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
- vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.
Za dodatne informacije lahko pišete na info@mgml.si
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Ljubljana, 2. 12. 2020
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