Pravila in pogoji za sodelovanje v Uponorjevi nagradni igri
Trajanje: od 1.9.2018 do 1.12.2018

Nagrade
 10 delovnih oblek za najbolj aktivne dosedanje člane programa zvestobe Uponor&More, ki
bodo zbrali največje število uPoint točk v času trajanja akcije
 10 kap in rokavic za na novo registrirane člane programa zvestobe Uponor&More, ki bodo
zbrali največje število uPoint točk v času trajanja akcije
Pravila
1. Namen teh pravil je določiti postopek nagradne igre (v nadaljevanju: igra), razlago
zmagovalcev in postopek za prenos nagrad (v nadaljevanju: pravila).
2. Igro organizira DOM -Titan d.d. ki je generalni zastopnik družbe Uponor v Sloveniji (v
nadaljevanju: organizator igre) in traja od 1. septembra do 1. decembra 2018 23:59.
3. Vsakdo, ki sodeluje v igri v skladu s postopkom, določenem v tem pravilniku, potrjuje, da
je izpolnil pravila, se strinja in se zaveže, da bo ravnal v skladu z njimi. Udeleženci igre
so lahko le tisti, ki izpolnjujejo vse zahteve tega pravilnika.
4. V igri lahko sodelujejo samo odrasle osebe. Zaposleni pri organizatorju igre, njihovi
družinski člani, pa tudi zaposleni v povezanih družbah, katerih lastnik je organizator igre,
in njihovi družinski člani, ne smejo sodelovati v igri. Če so podatki, ki jih posreduje
igralec, ki se izdaja za odraslo osebo, napačni ali zavajujoči, in če v igri sodelujejo
osebe, ki ne bi smele sodelovati, ima organizator igre pravico, da enostransko odstrani
takega udeleženca iz igre in zahteva odškodnino za izgubo, ki bi nastale zaradi takšnih
ravnanj udeležencev.
5. Če želite sodelovati v igri, se morate prijaviti v program zvestobe Uponor&More.
6. Z izpolnitvijo obrazca igre in oddajo elektronskega poštnega naslova udeleženec
potrjuje, da zakonito upravlja registriran elektronski naslov, tj. ga je registriral v svojem
imenu in ne krši zahtev pravnih aktov in/ali pravic tretjih oseb. Celotna odgovornost za
kršitev pravnih dejanj in/ali pravic tretjih oseb je pri ponudniku.
7. Odločitev organizatorja igre o razglasitvi zmagovalcev je nesporna, organizator igre ne
sprejema nobenih reklamacij/zahtevkov. S sodelovanjem v igri se udeleženec strinja, da
organizator igre javno objavi njihova imena in priimke kot nagrajencev.
8. Osebni podatki udeležencev in/ali zmagovalcev igre se zbirajo in obdelujejo za namene
organiziranja igre in za namene neposrednega trženja in se ne hranijo dlje, kot je
predvideno z internimi akti organizatorja igre. Udeleženec igre se strinja, da bodo
njegovi osebni podatki obdelani za naslednje namene:
- za organizacijo igre
- za namene neposrednega trženja
Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov udeležencev se lahko obrnete na
organizatorja igre preko elektronskega naslova info@uponor.si.

Če v petih delovnih dneh, od datuma objave rezultatov, organizator igre ne uspe
vzpostaviti stika z zmagovalcem (zmagovalec se ne odzove na sporočilo, poslanega na
elektronski naslov, ki se uporablja za naročanje e-novic med trajanjem igre), nagrade
ostanejo organizatorju igre in zmagovalci izgubijo možnost prenosa, spremembe ali
drugačne izravnave.
10. Zmagovalci igre bodo objavljeni na spletnih straneh www.uponor.si in www.uponormore.si.
11. Organizator igre si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta pravila, da dopolni igro z
novimi nagradami in po potrebi prekine ali prekliče igro brez predhodnega obvestila.
12. Ta pravila se javno objavljena na spletni strani organizatorja igre www.uponor.si.
9.

