NAGRADNA IGRA
PRAVILA NAGRADNE IGRE SIMPLE
1. ČLEN

6. ČLEN

Organizator nagradne igre je podjetje Sojer d.o.o.,
Tržaška cesta 116, Ljubljana (v nadaljevanju
organizator). Organizator objavlja pravila nagradne
igre »Simple«, kot opredeljeno v nadaljevanju.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z GDPR in
ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa
osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno
zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno
prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne
igre ter obveščanja o nadaljnjih aktivnostih podjetja.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni
državljani Republike Slovenije.
Nagradna igra poteka od 14. 11. 2022
do vključno 24. 12. 2022 v frizerskih salonih Simple
in na spletni strani www.simple.si.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da se
sodelujoči strinja z vsemi določili tega Pravilnika.
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat
(z več vpisi).
2. ČLEN
Organizator bo v okviru nagradne igre v vsakem
Simple salonu podelil:
3x darilni bon za striženje
1x Simple brisača
1x Simple krtača
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati
za gotovino ali drugo obliko izplačila. Vsak
sodelujoči lahko prejme samo eno nagrado.

3. ČLEN
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednja
dva načina:
1. Z izpolnitvijo kupona ob nakupu na blagajni
2. Z izpolnitvijo obrazca na spletni strani
www.simple.si

4. ČLEN
Žreb se bo izvedel v četrtek, 29. 12. 2022.
5. ČLEN
Nagrajenec po elektronski pošti prejme obvestilo
o nagradi, ko javi poštni naslov in davčno številko,
pa s priporočeno pošto prejme nagrado oz.
jo prevzame v salonu. V kolikor nagrajenec ne
posreduje svojih podatkov pravočasno oz. zavrne
pridobitev nagrade do 12. 1. 2023, se mu nagrada
ne podeli, organizator pa je prost svojih obveznosti.

Zahteva se pošlje pisno na naslov:
Sojer d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana
ali info@simple.si
Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se
bodo osebni podatki udeleženca prenehali
uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih
5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen.
V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi
nobenih stroškov. Ostale dokumentacije v zvezi
z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni
podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o
predaji nagrade, fotokopija davčne številke) bo
organizator hranil skladno z GDPR in ZVOP-1 ter z
davčnimi in računovodskimi predpisi. Sodelovanje v
tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v
skladu z GDPR in ZVOP-1, da organizator igre zbira
in hrani podatke sodelujočega ter jih obdeluje in
uporablja za namene izvajanja te nagradne igre ter
obveščanje o nadaljnjih aktivnostih podjetja.
Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre
skrbno varoval in uporabljal v skladu z GDRP in
ZVOP-1
ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni,
in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni
podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o
predaji nagrade, fotokopija davčne številke) bo
organizator hranil skladno z GDRP in ZVOP-1 ter
z davčnimi in računovodskimi predpisi.
7. ČLEN
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali
v povezavi z njo rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 3. 11. 2022

