SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
»ELEKTRIKO ZA LETO DNI PODARJA VAM GEN-I« NA PORTALU CEKIN.SI
Te Splošne pogoje in pravila sodelovanja v nagradni igri »Elektriko za leto dni podarja vam GEN-I« na
portalu Cekin.si (nadalje: Splošni pogoji nagradne igre) je sprejelo uredništvo spletnega portala
Cekin.si, katerega lastnik in skrbnik je Kanal A, d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, ki je izvajalec in
organizator te nagradne igre (nadalje: izvajalec). Splošni pogoji nagradne igre so podlaga za uporabo
Vsebine in pogojev nagradne igre »Elektriko za leto dni podarja vam GEN-I« na portalu Cekin.si
(nadalje: Vsebina in pogoji nagradne igre), ki jih je sprejel naročnik nagradne igre družba GEN-I,
trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (nadalje: GEN-I), in sicer v delu, v
katerem se sklicujejo na Splošne pogoje nagradne igre.
Splošni pogoji nagradne igre, Vsebina in pogoji nagradne igre, Izjava za sodelovanje v nagradni igri,
Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne
energije gospodinjskim odjemalcem (nadalje: Splošni pogoji) in Redni cenik električne energije za
gospodinjske odjemalce (nadalje: Redni cenik) so na voljo na sedežu družb Kanal A d.o.o. in GEN-I,
d.o.o. ter na spletnih straneh www.cekin.si in www.pocenielektrika.si. Uporabnik se ob prijavi zaveže,
da se strinja z navedenimi dokumenti ter Splošnimi pogoji uporabe spletnega portala Cekin.si.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Uredništvo spletnega portala Cekin.si skladno s temi Splošnimi pogoji nagradne igre prireja
nagradno igro »Elektriko za leto dni podarja vam GEN-I«.
1.2 Nagradna igra bo potekala na spletnem portalu http://cekin.si/ od vključno 21. 10. 2014 do
vključno 17. 11. 2014.
1.3. Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Sloveniji, ki želijo
sodelovati v nagradni igri, se strinjajo s Splošnimi pogoji uporabe portala Cekin.si, Splošnimi pogoji
nagradne igre, Vsebino in pogoji nagradne igre, Splošnimi pogoji, Rednim cenikom ter Izjavo za
sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni izvajalca in naročnika nagradne igre ter njihovi ožji
družinski člani ter zaposleni v podjetjih, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ter njihovi
ožji družinski člani.
2. POTEK NAGRADNE IGRE
2.1 Udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre, to je od vključno 21. 10. 2014 do vključno 17. 11. 2014,
preko spleta pravilno in popolno izpolnijo ter oddajo zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, pošta,
kraj, elektronski naslov, telefon, približni znesek mesečnega računa za električno energijo ter ali je
njihov dobavitelj že GEN-I) ter soglašajo z dokumenti, navedenimi v točki 1.3. tega dokumenta, se bodo
potegovali za nagrado, opredeljeno v točki 3.2. Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat.
2.2 Izmed vseh, ki bodo preko spleta posredovali podatke, bo izvajalec izžrebal enega nagrajenca.
Žrebanje bo potekalo dne 18. 11. 2014 ob 9. uri v poslovnih prostorih izvajalca na naslovu Kranjčeva
26, Ljubljana. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed vseh oddanih podatkov z računalniškim
programom izžrebalo naključnega nagrajenca. V kolikor žreb določi nagrajenca, ki ne izpolnjuje
pogojev za udeleženca oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se žrebanje ponovi.
Žrebanje bo nadzorovala tričlanska komisija izvajalca. Pri žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke
o datumu in kraju žrebanja, prisotnih članih komisije, poteku žrebanja in podatke o nagrajencu.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Nagrajenec bo znan in z imenom, priimkom ter naslovom objavljen dne 18. 11. 2014 portalu Cekin.si
in/ali Facebook profilu Cekin.si. Nagrajenec bo obveščen tudi po e-pošti oz. po telefonu. Če nagrajenec
ne navede pravilnih osebnih podatkov in/ali ga do vključno 20. 11. 2014 ni mogoče obvestiti o izidu
nagradne igre ali če se ne odzove, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega ali
drugačnega nadomestila. Izvajalec si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli ali mu jo

odvzame, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, če nagrajenec krši oziroma ne izpolnjuje pogojev
nagradne igre ali če nagrajenca ni mogoče obvestiti o izidu oziroma se ne odzove.
3. NAGRADNI SKLAD
3.1 Nagrado podarja naročnik nagradne igre, družba GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško.
3.2 Nagrada: 1 leto brezplačne elektrike.
3.3 Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z določili Zakona o dohodnini. Dohodnino v
imenu prejemnika nagrade plača naročnik nagradne igre. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z
letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
3.4 V okviru nagradne igre se bo razdelila ena nagrada. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada
ni prenosljiva, koristi se lahko na območju Republike Slovenije.
4. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA NAGRADNE AKCIJE
4.1. V nagradni igri lahko pridobi nagrado tisti, za katerega veljajo Splošni pogoji nagradne igre,
Vsebina in pogoji nagradne igre in Splošni pogoji.
4.2. Izvajalec si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če:
-

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju;
se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s Splošnimi pogoji portala
Cekin.si, Splošnimi pogoji nagradne igre, Vsebino in pogoji nagradne igre in Splošnimi pogoji;
posredovani odgovor ni v skladu z uredniško politiko.

5. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
5.1 Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena, priimka, kraja bivanja, Izjave in fotografije v slovenskih
medijih ter na spletnih straneh, Facebooku in v promocijskih materialih naročnika nagradne igre, za kar
od izvajalca ali naročnika nagradne igre ne bo zahteval nikakršnega plačila.
5.2 Vsak udeleženec nagradne igre izvajalcu in naročniku nagradne igre izrecno dovoljuje, da vodita,
vzdržujeta, združujeta, obdelujeta, si medsebojno posredujeta ipd. zbirko zbranih osebnih podatkov
sodelujočih udeležencev, in sicer v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Izvajalec in
naročnik nagradne igre zagotavljata varstvo osebnih podatkov, kot določa zakon. Izvajalec in naročnik
nagradne igre lahko obdelujeta zbrane osebne podatke udeležencev za namene obveščanja o nagradni
igri, vzorčenja, anketiranja, neposrednega trženja 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. Izvajalec in naročnik nagradne igre se
zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam, razen v kolikor zakon to zahteva. Vsak
udeleženec lahko kadar koli pisno (po pošti, faksu ali po elektronski pošti) zahteva, da izvajalec in/ali
naročnik trajno ali začasno prenehata uporabljati osebne podatke udeleženca za namen neposrednega
trženja.

6. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
6.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci
pošljejo na podpora@cekin.si. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec nagradne igre zavezuje, da jih
bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca.
6.2 Za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.
7. SPREMEMBE
7.1 Izvajalec nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave ali vzroki na strani javnosti.

7.2 Izvajalec nagradne akcije bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z
objavami na portalu Cekin.si.

Ljubljana, dne 21. 10. 2014

Uredništvo Cekin.si družbe
Kanal A d.o.o.

