
	
	

Škoda	/	Porsche	Slovenija	

PRAVILA	IN	POGOJI	ZA	SODELOVANJE	V	AKCIJI	»ŠKODA	ČE	NE	BI«	
	

1. člen	SPLOŠNE	DOLOČBE	

Ta	pravila	se	nanašajo	na	akcijo	»ŠKODA,	ČE	NE	BI«	in	določajo	način	njene	izvedbe	(v	nadaljevanju	
tudi	kot:	»aktivnost«	ali	»akcija«).	

• Pokrovitelj	aktivnosti	je	Porsche	Slovenija,	d.o.o.,	Bravničarjeva	ulica	5,	1000	Ljubljana.	
• Izvajalec	aktivnosti	je	podjetje	PM,	poslovni	mediji	d.o.o.,	Dunajska	cesta	9,	1000	

Ljubljana,	 ki	 v	 imenu	 pokrovitelja	 organizira,	 izvaja	 in	 koordinira	 aktivnost	 ter	
podeljuje	nagrade.	

• Sodelovanje	v	komunikacijskih	 in	marketinških	akcijah	pokrovitelja,	med	katere	spada	tudi	
akcija	 »ŠKODA,	 ČE	 NE	 BI«,	 je	brezplačno.	 Pravila	 komunikacijskih	 in	 marketinških	 akcij	
pokrovitelja	 so	 javno	 objavljena	 in	 dostopna	 na	 spletnih	straneh	 www.simplyclever.si	 in	
www.skoda.si.	

	
	
2. člen	POGOJI	SODELOVANJA	

• V	 akciji	 »ŠKODA,	 ČE	 NE	 BI«	 lahko	 sodelujejo	 državljani	 Republike	 Slovenije,	 rezidenti	
Republike	Slovenije	in	državljani	držav	članic	Evropske	unije.	

• V	akciji	lahko	sodelujejo	le	udeleženci,	ki	se	strinjajo	in	soglašajo	s	pravili	in	pogoji	akcije.		
• Uslužbenci	 podjetja	 Porsche	 Slovenija,	 d.o.o.	 in	 podjetja	 PM,	 poslovni	mediji	 d.o.o.	 ter	

njihovi	ožji	družinski	člani	(vključno	z	življenjskimi	partnerji),	kot	tudi	osebe,	ki	so	na	kakršen	
koli	način	povezane	z	organizacijo	 in	 izvedbo	akcije	ter	uslužbenci	vseh	povezanih	družb	
Porsche	Slovenija,	d.o.o.,	v	nagradnem	delu	akcije	»ŠKODA,	ČE	NE	BI«	ne	smejo	sodelovati.	
Prepovedana	 je	vsakršna	pomoč,	podpora	ali	sodelovanje	med	udeleženci	 in	predhodno	
naštetimi	osebami,	pri	čemer	se	bosta	prijava	in	sodelovanje	takšnih	udeležencev	štela	za	
neveljavno	in	ne	bosta	upoštevana.		

• V	akciji	lahko	sodelujejo	samo	polnoletne	osebe.	
	
3. člen	VAROVANJE	IN	UPORABA	OSEBNIH	PODATKOV	

• Za	namene	 te	aktivnosti	osebne	podatke	udeležencev,	ki	 jih	 ti	posredujejo	preko	prijavnega	
obrazca,	zbira	in	nadalje	obdeluje	pokrovitelj	(upravljavec	osebnih	podatkov).	

• Poleg	pokrovitelja	 imajo	 lahko	dostop	do	zbranih	osebnih	podatkov	 tudi	 tretje	osebe,	ki	kot	
pogodbeni	 partnerji	 pokrovitelja	 podatke	 obdelujejo	 v	 imenu	 in	 za	 račun	 pokrovitelja	
(pogodbeni	obdelovalci),	zlasti	družba	PM,	poslovni	mediji	d.o.o.	za	potrebe	izvedbe	te	akcije	
in	podelitve	nagrad.	

• S	sodelovanjem	v	aktivnosti	se	udeleženec	strinjam	s	temi	Pravili	in	pogoji	za	sodelovanje	
in	soglašam,	da:	

• pokrovitelj	 zbira	 in	 nadalje	 obdeluje	 tiste	moje	 osebne	 podatke,	 ki	 jih	 preko	



	
	

prijavnega	obrazca	posredujem	pokrovitelju	in	ki	so	nujni	za	sodelovanje	v	akciji.	
Zavedam	 se,	 da	 je	 posredovanje	 osebnih	 podatkov	 prostovoljno,	 vendar	 v	
kolikor	teh	podatkov	ne	bom	posredoval,	v	akciji	ne	bom	mogel	sodelovati..;	

• Porsche	 Slovenija	 d.o.o.	 obdeluje	 moje	 osebne	 podatke	 tudi	 za	 namene	
marketinga	–	trženja	in	direktnega	marketinga	v	zvezi	s	proizvodi	in	storitvami	
pokrovitelja	 (vključno	 z	 marketingom	 preko	 elektronske	 pošte,	 telefona,	
SMS/MMS),	 statistične	 obdelave	 podatkov,	 za	 ugotavljanje	 uporabe	 storitev,	
prilagajanje	ponudbe	in	segmentacije,	za	raziskave	trga,	obveščanje	o	ponudbi,	
novostih	in	ugodnostih,	ter	za	druge	trženjske	namene.	Soglašam,	da	pokrovitelj	
moje	 osebne	 podatke	 za	 namene	 marketinga	 posreduje	 tudi	 svojim	
pooblaščenim	 serviserjem	 in	 prodajalcem,	 katerih	 seznam	 je	 objavljen	 na	
[vstaviti	link];	

• 	se	me	v	primeru,	ko	bi	prejel	nagrado,	v	medijih	objavi	kot	prejemnika	nagrade	
v	akciji	»ŠKODA,	ČE	NE	BI«.	

• Pokrovitelj	posredovane	osebne	podatke	hrani	do	preklica	udeleženca	oziroma	toliko	časa,	
kolikor	je	potrebno	za	dosego	posameznega	namena,	za	katerega	so	podatki	zbrani,	kot	je	
opredeljeno	zgoraj.	

• Udeležencem	 so	 skladno	 z	 ZVOP-1	 zagotovljene	 pravice	 do	 vpogleda,	 prepisa,	
kopiranja,	dopolnitve,	popravka,	blokiranja	in	izbrisa	osebnih	podatkov,	ki	se	nanašajo	
nanje.	

• Udeleženec	 lahko	 od	 organizatorja	 kadarkoli	 zahteva,	 da	 v	 petnajstih	 dneh	 trajno	 ali	
začasno	preneha	uporabljati	njegove	osebne	podatke	za	namen	neposrednega	trženja,	in	
sicer	svojo	zahtevo	pokrovitelju	lahko	posreduje	po	e-	pošti	(info@skoda-auto.si)	ali	pisno	
na	 naslov	 pokrovitelja	 (Porsche	 Slovenija,	 d.o.o.,	 Bravničarjeva	 ulica	 5,	 1000	 Ljubljana,	
Slovenija).	V	primeru	preklica,	je	pokrovitelj	dolžan	nemudoma	o	preklicu	obvestiti	ostale	
družbe,	ki	na	podlagi	uporabnikove	izjave	razpolagajo	z	njegovimi	podatki.	

• Promocijska	 sporočila,	 ki	 jih	 udeležencu	 posreduje	 Porsche	 Slovenija,	 d.o.o.	 ali	 kateri	
izmed	njegovih	pooblaščenih	servisno	prodajnih	partnerjev,	niso	plačljiva.	

	
5. člen	NAGRADNA	IGRA	(NAGRADNI	DEL	AKCIJE	WE	LOVE	KOLESARENJE)		

Ime,	opis	značilnosti	in	trajanje	nagradne	igre	

• Nagradna	igra	traja	od	12.	9.	2017	do	17.	9.	2017.	
• Nagradna	igra	poteka	na	dogodku	MOS	v	Celju.		
• Značilnosti	nagradne	igre:	v	nagradni	igri	sodelujejo	oziroma	so	do	nagrad	upravičeni	le	tisti	

sodelujoči,	ki	so	prek	obrazca	za	vnos	podatkov	na	dogodku	pisno	oddali	svoje	podatke	in	
odgovorili	na	nagradno	vprašanje.	

• Nagrada: Brezplačna	pijača 	

Način	sodelovanja	v	nagradni	igri	

• Udeleženec	za	sodelovanje	v	nagradni	 igri	 izpolni	obrazec,	s	katerim	 izvajalcu	posreduje	svoj	
osebni	e-naslov	in	druge	zahetevane	podatke	(v	nadaljevanju	tudi	kot:	»prijava	v	nagradno	
igro«).	V	zameno	za	izpolnjen	obrazec	sodelujoči	prejme	brezplačno	pijačo.	

• Prijave	z	nepravilnimi	ali	neresničnimi	osebnimi	podatki	so	neveljavne	in	izločene.	



	
	

• Do	nagrade	je	upravičen	vsak	posameznik	izključno	enkratno.	Posamezni	sodelujoči	ne	more	
dobiti	več	kot	1x	brezplčano	pijačo	ne	glede	na	število	izpolnjenih	prijavnic.		

	
6. člen	REKLAMACIJE	

• Vse	 morebitne	 reklamacije	 v	 zvezi	 z	 aktivnostjo	 lahko	 udeleženci	 pošljejo	 na	
elektronski	naslov:	skoda@p-m.si.	

• Porsche	Slovenija,	d.o.o.	lahko	v	vsakem	trenutku	spremeni	pravila	in	pogoje	aktivnosti,	če	
to	zahtevajo	vzroki	 tehnične,	komercialne	narave	ali	vzroki,	ki	niso	na	strani	pokrovitelja	
in/ali	izvajalca.	O	vseh	spremembah	in	novostih	svoje	udeležence	obvešča	na	mestih,	kjer	
so	 objavljena	 pravila	 in	 pogoji	 za	 aktivnosti.	 Prav	 tako	 lahko	 Porsche	 Slovenija,	 d.o.o.	 v	
primeru	objektivnih	zunanjih	okoliščin	prekliče	aktivnost.	

• Vse	 morebitne	 reklamacije	 v	 zvezi	 z	 nagradami	 lahko	 udeleženci	 pošljejo	 na	
elektronski	naslov:	skoda@p-m.si.	

• Porsche	Slovenija,	d.o.o.	in	njegovi	pooblaščeni	servisno	prodajni	partnerji	ter	PM,	poslovni	
mediji	d.o.o.	ne	prevzemajo	odgovornosti	za	reklamacije	glede	prejetih	nagrad,	razen	tistih,	
ki	so	obvezne	po	zakonu.	

	
	
7. člen	IZKLJUČITEV	ODGOVORNOSTI	

• Družbi	Porsche	Slovenija,	d.o.o.	in	PM,	poslovni	mediji	d.o.o	ne	odgovarjata	za	posledice	
okvar	 omrežja	 ali	 drugih	 komunikacijskih	 povezav,	 ki	 bi	 povzročile	 prejem	 nepopolnih	
in/ali	nerazumljivih	prijav	ali	preprečile	prejem	prijav.	Vse	navedene	prijave	se	štejejo	za	
neveljavne.	

	
	
8. člen	KONČNE	DOLOČBE	

• Udeleženci	akcije	naj	si	pravila	in	pogoje	natisnejo	za	potrebe	kasnejše	uporabe	in	jih	shranijo	
na	varnem	mestu.	

• Za	razlago	pogojev	in	pravil	te	akcije	se	uporablja	zakonodaja	Republike	Slovenije.		
• Za	 reševanje	sporov	v	 zvezi	 z	akcijo	 je	pristojno	sodišče	v	Ljubljani	ali	 sodišče,	na	območju	

katerega	ima	udeleženec	stalno	oz.	začasno	prebivališče.	
	
	
Ljubljana,	1.	9.	2017	

Porsche	Slovenija,	d.o.o.,	Bravničarjeva	5,	1000	Ljubljana,	www.škoda.si		

PM,	poslovni	mediji	d.o.o.,	Dunajska	9,	1000	Ljubljana,	©	www.p-m.si	


