NAGRADNA IGRA ANNI - "Spimpaj svoj računalnik"
Pravila igre
1. Splošni podatki o nagradni igri:
Nagradna igra poteka na Facebook strani ŠKLi,tv oddaji ŠKL na Kanalu A in v
reviji ŠKL zvezda.
Trajanje nagradne igre: od 1.10.2011 do 30.4.2011
razglasitev prejemnikov nagrad: 6.5 v 33 oddaji ŠKL na Kanalu A, v časopisu ŠKL
zvezda, na spletni strani ŠKL, na facebook strani ŠKL.e. V primeru komplikacij ali
kršitve pravil s strani enega izmed tekmovalcev si organizator pridružuje pravico,
da skliče tričlansko komisijo, ki bo odločala o nagrajencu. Le-ta bo razglašen v
roku treh (3) delovnih dni.
2. Organizator nagradne igre:
organizator nagradne igre je Zavod ŠKL
3. Sodelujoči v nagradni igri:
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen oseb zaposlenih pri organizatorju.
Zmagovalec ali njegov zakoniti zastopnik (v primeru, da je oseba mlajša od 18
let) mora od nagrade plačati akontacijo dohodnine. Tekmovalci morajo biti stalni
rezidenti ne območju Republike Slovenije.
4. Vsebina nagradne igre:
Nagradna igra je organizirana kot natečaj z glasovanjem. Zmagovalec natečaja je
tista oseba, ki za svojo fotografijo prejme največ glasov izbrane komisije, razen v
primeru ko pride do kršitve pravil iz strani tega tekmovalca.
Vsebina natečaja: tekmovalec odda sliko svojega spimpanega računalnika,
komisija pa bo ocenila katera slika je najbolj kreativna.
Naložena fotografija mora biti lastno avtoro delo in pred sodelovanjem v natečaju
ne sme biti objavljena na nobeni spletni strani. Uporabnik, ki sodeluje s sliko, ki ni
njegova last oz. nima pisnega avtorjevaga dovoljenja za uporabo, ne more
sodelovati v nagradni igri in mu nagrada v primeru zmage ne bo podeljena.
5. Žreb in podelitev nagrad:
Nagrada je:
• Prenosni računalnik HP pavilion g series
Nagrada bo, razen v primeru komplikacij, podeljena po zaključku nagradne igre v
prisotnosti snemalne ekipe zavoda ŠKL.
Organizator si pridružuje pravico, da nagrade ne podeli osebi, za katero bo

ugotovljeno, da je kršila pravila nagradne igre.
Nagrade bo organizator podelil osebi, ki bodo od razglasitve rezultata v največ
treh (3) dneh sporočili svoje podatke na e-poštni naslov iz katerega ga bomo
kontaktirali. V primeru, da nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, si
organizator pridržuje pravico, da nagrade ne podeli ali pa jo podeli drugi osebi.
6. Hramba in objava osebnih podatkov nagrajencev
Organizator bo podatke o nagrajencih hranil v skladu z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov na sedežu podjetja. Organizator si pridržuje pravico, da objavi
imena in priimke nagrajencev na FB strani ŠKL, Spletni strani ŠKL, reviji ŠKL in tv
oddaji ŠKL na Kanalu A.

SPLOŠNI POGOJI
ŠKL "Nagradna igra" je namenjena varovanju pravic in zasebnosti naših spletnih
uporabnikov. Ta spletna izjava o zasebnosti je zasnovana tako, da vas obvestimo
o načinu uporabe in upravljanja informacij, ki jih predložite v povezavi z ŠKL
"Nagradna igra" ali aplikacijo.
Storitev
Z uporabo storitev, se strinjate z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov, kot je
opisano v tej politiki zasebnosti. Pridržujemo si pravico do spremembe od časa do
časa, in vas spodbujamo, da se redno posvetuje o zasebnosti.
Zbiranje in uporaba informacij
Glavni cilj ŠKL "Nagradna igra" pri zbiranju uporabniških podatkov je zagotoviti in
okrepiti procese in da se omogoči uporabnikom enostavno in uporabno storitev.
Pri namestitvi katere koli ŠKL "Nagradna igra" ali aplikacije, lahko zbiramo in
zapis podatkov, ki nam jih zagotavljajo prostovoljno skozi www.facebook.com
("Facebook") v skladu s politiko in pogoji Facebooka.
Vrste osebnih podatkov, zbranih v skladu z zgoraj navedenimi dejavnostmi se
lahko razlikujejo glede na dejavnost. Podatke, ki jih vpišete, se lahko uporabljajo
za identifikacijo ali kontakt. Osebni podatki lahko vključujejo: (1) vaše ime, (2),
identifikacijska Facebook uporabniška številka, (3) ali e-poštni naslov. Poleg tega,
pridobimo informacije od vas skozi (1) vaš dostop in udeležbo na oglasnih deskah
na applikaciji (2) vaš e-poštni, za našo podporo strankam. Prosimo, upoštevajte,
da zato, ker tretja oseba upravlja spletno stran nakupe virtualnia blaga, ki jih
ponujajo službe, nimamo dostopa do vaših podatkov o kreditni kartici in
informacij za obračun.

ŠKL "Nagradna igra" vas lahko tudi povabi, da delite, podatke o sebi, ki lahko
vključujejo, vendar niso omejeni na: (1) vašo starost ali datum rojstva; (2) vaš
spola; (3), informacije o strojni opremi; ( 4) vaše najljubše spletne strani,
informacije o prijateljih in fan strani. Storitev (ŠKL Nagradna igra) bo shranila vse
informacije o igri, kot so visoke ocene ali trajanje seje.
Poleg tega, da zbrane informacije, kot je opisano zgoraj, lahko delite za
izmenjavo dodatnih informacij o sebi, kot so v igrah ali na oglasnih deskah. Vsak
ukrep, ki ga opravite z drugimi igralci se štejejo za javne, in so po vaši lastni
presoji.
Kadarkoli vstopite v aplikacijo, lahko zbiramo skupne podatke, vključno vendar ne
omejeno na naslove internetnega protokola, vrsta brskalnika, jezik brskalnika, ki
se nanaša / izstopni strani in URL-jev, tip platforme, število klikov, imena domen,
ciljne strani, strani ogledov in vrstni red teh strani, porabljenega časa na
posameznih straneh, in datum in čas te dejavnosti. Te podatke uporabljamo za
boljše prilagajanje storitev, svoje interese in da nudimo bolj učinkovito podporo
strankam in na splošno izboljšanje storitev.
V vseh primerih za dostop do podatkov ter zbiranje, podatke, ki jih ne bodo
razkrili, najem, zakup, posodili, prodajajo ali drugače prostovoljno razdeli
nepovezanim tretjim osebam in bodo uporabljeni izključno za namene boste z in
izboljšanje storitev.
Druga razkritja osebnih podatkov
Razumete in se strinjate, da se od nas zahteva, da razkrijemo vse osebne
podatke, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je
takšno razkritje razumno potrebno, da bi se izognili odgovornosti, v skladu s
pravnimi postopki, vključno vendar ne omejeno na iskanje nalog, sodni poziv
priči, statut ali sodni nalog, ali za zaščito naših pravic in lastnine.

Piškotki
Piškotek je majhna podatkovna datoteka, ki jo prenesemo na vaš računalnik, da
hitro identificirajo uporabnikov računalnik in da "zapomni" stvari o obisku
uporabnikov, kot so vaše želje ali uporabniško ime in geslo. Storitev pošlje
piškotke, da vaš računalnik, ko dostop ali si ogledate vsebino ŠKL "Nagradna
igra". Piškotke lahko onemogočite kadarkoli, čeprav morda ne boste mogli
dostopati do aplikacije.
Povezave

Storitev lahko vsebuje povezave na druge spletne strani. ŠKL "Nagradna igra" na
noben način ni odgovorna za politiko varstva zasebnosti tistih spletnih mest, na
katerega ste se odločili da dostopate izven aplikacije ŠKL "Nagradna igra".
Spreminjanje ali brisanje vaših podatkov
Informacije lahko popravite ali izbrišete, le z spremembo na vašem Facebook. Če
želite izbrisati določene informacije, se obrnite na nas in mi bomo poskušali
prilagoditi vašo zahtevo, če seveda ne bomo pravno obvezani, da zadržimo
podatke v evidenci.
Varnost
Imamo vzpostavljene razumne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev
zasebnosti vaših osebnih podatkov, pred naključno izgubo, ter pred
nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem ali razkritjem. Vendar pa ne
moremo zagotoviti, da tretje osebe nikoli ne bo mogel premagati te ukrepe ali
uporabo vaših osebnih podatkov za neprimerne namene. Prav tako upoštevajte,
da se e-pošte in sporočila ne veljajo za varne, zato vam odsvetujemo da nam
pošiljate osebne podatke preko teh medijev.
Politika v zvezi z otroci
Storitev ni primerna za mlajše od 13 let in ne bomo zavestno zbirali osebne
podatke od otrok, mlajših od 13 let. Če bomo izvedeli, da nam je mlajša oseba od
13 let poslala osebne podatke, bomo primorani izbrisati te informacije iz naših
datotek, kakor hitro je mogoče.
Pišite nam
Če imate kakršnokoli vprašanje o tem o zasebnosti, nam pišite na skl@skl.si

