Pravila promocije »ZLAHKA DO POSLA«
(v nadaljevanju: Pravila)
1. Organizator:
Organizator natečaja je P Automobil Import d.o.o., Barjanska 54, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: organizator).
2. Trajanje:
Promocija »ZLAHKA DO POSLA« poteka od 10.10.2017 do 15.11.2017.
3. Pogoji sodelovanja:
Nakup ni pogoj za sodelovanje.
Pri promociji ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja (velja tudi za vse
pooblaščene prodajalce prodajnih salonov Peugeot.
Za sodelovanje pri promociji je potrebno izpolniti anketo na spletnem naslovu
http://www.zlahkadoposla.si/ ter oddati vse zahtevane podatke v za to pripravljen
formular.
Posameznik lahko v žrebu sodeluje samo enkrat.
4. Promocija:
- 1x Vključitev v promocijo - Oglaševalski paket na Radiu Aktual (produkcija oglasa in
zakup oglasnega prostora)
Izplačlilo v gotovini ali menjava ni mogoča. Prav tako prenos na tretjo osebo pod
nobenimi pogoji ni možen .

5. Žrebanje in obveščanje:
Žrebanje bo dne 23.11.2017 na sedežu organizatorja P Automobil Import d.o.o.,
Barjanska 54, 1000 Ljubljana.
Žrebanje ne bo javno, izvede ga 3-članska komisija. Komisijo imenuje organizator.
Prejemnik bo obveščen osebno po telefonu ali e-pošti ali klasični pošti v roku 3
delovnih dni od žrebanja, njegovi podatki pa bodo tudi objavljeni na spletni strani
www.peugeot.si. Pri tem organizator uporabi podatke, ki jih je posameznik navedel.
Organizator ne odgovarja za pravilno obveščanje, če je dal posameznik netočne ali
nepopolne podatke; v kolikor organizator iz tega razloga ne more prejemnika
obvestiti o prevzemu, oglaševalski paket ostaja nepodeljen.
6. Prevzem:
Prejemnik mora najpozneje v roku 14 dni od obvestila, organizatorju posredovati
naslednje podatke: ime, priimek, firmo podjetja, naslov stalnega prebivališča, davčno
številko, datum rojstva. Posredovanje teh podatkov je pogoj za prevzem. Če
prejemnik navedenega ne stori, se bo štelo, da se promociji izrecno odpoveduje.
V kolikor se ugotovi, da prejemnik ne izpolnjuje pogojev za prevzem (npr.
polnoletnost, stalno prebivališče v Republiki Sloveniji), prejemnik pravico do
koriščenja izgubi. Promocija ostaja nepodeljena.
O procesu koriščenja. Sodelujoči se s tem, ko se strinja s temi pravili, strinja, da se
njegovi osebni podatki (ime in priimek, kraj bivališča) objavijo na spletni strani
www.peugeot.si ter v drugih javnih občilih.
Pred prevzemom promocije organizator preveri izpolnjevanje pogojev (npr.
polnoletnost, stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
7. Varstvo osebnih podatkov sodelujočih:
Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in
obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v
skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07). Osebni
podatki se bodo hranili za obdobje sedmih (7) let. Organizator zagotavlja varstvo
osebnih podatkov po zakonu.
Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o
natečaju, vzorčenja, anketiranja in 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.
Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam,
razen če je to potrebno zaradi izvedbe natečaja ali za zgoraj navedene potrebe.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki
podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli
zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne
podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v
nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti (info@peugeot.si) ali pisno na
naslov organizatorjev, P Automobil Import d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana.
8. Druge določbe:
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Pravil brez
predhodne najave in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh,
dopolnjene pogoje objavil na spletnih straneh http://www.zlahkadoposla.si/ .
Z oddajo svojih podatkov in e-naslova udeleženci pristanejo na pravila promocije. Ta
pravila so dostopna na spletnem mestu.
Udeleženec se z sodelovanjem strinja z objavo fotografij na socialnih omrežjih.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja
v promociji.
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s promocijo, in jih ni mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 10.10.2017

