
  

 

Splošni pogoji nagradne igre Sejem DOM na Facebook strani Planet TV 

 

 

(V nadaljevanju: Pravila) 

 

1. Organizator nagradne igre 
 
Organizator nagradne igre Sejem DOM na Facebook strani Planet TV je podjetje Planet TV, d.o.o, Stegne 
19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) 
 
Izvajalec nagradne igre je Planet TV, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). 
 

2. Trajanje nagradne igre 
 
Nagradna igra poteka na Facebook strani Planet TV www.facebook.si/planettelevizija od 15. 2. 2020 od 
08.00 ure do 24.00 ure ter 22.2.2020 in 29.2.2020 v enakih časovnih pasovih. 
 
Po izteku nagradne igre bo organizator na omenjene datume (do 24:00. ure) objavil imena nagrajencev. 
 

 

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta 
pravila sodelovanja. 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in izvajalcu nagradne igre in njihovi ožji 
družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, njihovi ožji družinski člani ter 
osebe, ki nimajo lastnega Facebook računa. 
 

 

4. Nagrade  
 
Nagrade v Facebook nagradni igri sejem DOM so; vsak omenjeni datum 2x karta za sejem DOM. 
 

5. Način sodelovanja v nagradni igri 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo privrženci Facebook strani Planet TV, ki so v komentarju pod nagradno 
igro izrazili željo po nagradi. Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri tako, da objavi odgovor na 
nagradno vprašanje.  
 
Izmed vseh podanih odgovorov bomo nagrajenca objavili v komentarju pod nagradno igro in stopili v stik 
z izžrebanci prek zasebnega sporočila. Če uporabnikove nastavitve ne dopuščajo pošiljanje zasebnega 
sporočila, ga organizator k temu pozove prek odgovora na njegov komentar pod objavo.   
 
Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Uporabnik se razume kot fizična oseba s podatki: 
ime in priimek, lastni profil na družbenem omrežju Facebook. Izžrebanci morajo za prevzem nagrade 
organizatorju sporočiti svoje ime in priimek, ulico in poštno številko ter poštno številko in kraj. Nagrado 



  

 

pošljemo po pošti na lastne stroške, razen v primeru da nagrajenec sam izrazi željo po prevzemu na 
sedežu firme.  

 

Če se nagrajenec ne javi izvajalcu s svojimi podatki v roku 3 dni, se odpoveduje nagradi. Če se 
nagrajenec, ki je bil izžreban ne javi do naslednjega dne do 17. ure in sporoči navedene podatke, se 
odpoveduje nagradi.  
 

6. Izročanje nagrad 
 
Nagrade pošljemo  po pošti, oz. po dogovoru. 
 

7. Splošno o nagradah in nagrajencih 
 
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni 
mogoč. Imena in priimki nagrajencev bodo navedeni na Facebook strani Planet TV pod objavo z 
nagradno igro v roku dveh ur po izteku roka za sprejemanje odgovorov. 
 

8. Organizator in izvajalec bosta osebne podatke, ki jih pridobi udeleženec (fizični naslov osebe), uporabljal 
izključno za izvedbo nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja 
nagrajencev, pošiljanje nagrad, objavo nagrajencev na strani Facebook Planet TV. 
S tem, ko po pozivu izvajalca izžrebanci sporočijo svoje ime, priimek in naslov, izrecno dovolijo objavo 
svojega imena in priimka na Facebook strani  Planet TV. 
 

9. Organizator in izvajalec ne odgovarjata za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki, ter tudi ne za 
morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice, nastale ob 
uporabi nagrad. 
 
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo izvajalec obveščal z 
objavami na Facebook strani Planet TV. 
 
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
- Nedelovanje družbenega omrežja Facebook,  
- Nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, 
- Nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih 

motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, 
- Kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, 
- Kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad. 

 
Organizator si  pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili sodelovanja, razširja 

sovražni, žaljiv ali kako drugače neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. 

 

10. Reševanje pritožb 
 
Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec. 
 

11. Končne določbe 
 
Pravila nagradne igre začnejo veljati 15. 02. 2020. V času trajanja nagradne igre so pravila objavljena 
prek povezave ob objavi nagradne igre na Facebook strani Planet TV www.facebook.com/planettelevizija.  
 

http://www.facebook.com/planettelevizija


  

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. O morebitnih spremembah bo izvajalec udeležence 
obveščal z objavami na Facebook strani Planet TV. 
 

12.  Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika 

S sodelovanjem uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve in se strinja, da podjetje Planet TV, 

obdeluje njegove podatke (ime, priimek, naslov) za namene izvedbe glasovanja (sodelovanje v nagradni 

igri). Privolitev je prostovoljna, uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri pristane na izvedbo storitve.  

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. 
l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).  

 
 

 

Datum: 13. 02. 2020 

 

 


