PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH
DODOMA podjetje za promet z nepremičninami, gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o., Partizanska
cesta 13/a, Maribor, z matično številko: 3983854000 in davčno številko: 89213734.
1. Splošne informacije
Organizator nagradne igre je Dodoma d.o.o. (v nadaljevanju organizator).
Splošni pogoji sodelovanja veljajo za nagradne igre izvedene na družbenem omrežju Facebook in
Instagram.
Vse nagradne igre so izvedene v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), ki nagradne igre šteje pod
“obljubo nagrade, dano z javnim razpisom” in Zakonom za varstvo potrošnikov.
Lastnik družbenega omrežja Facebook in Instagram, Facebook, inc., ni neposredno vpleten v nobeno
izmed nagradnih iger.
2. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki
Sloveniji.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je sledenje Dodoma Facebook in Instagram strani, komentar in
všečkanje objave.
3. Potek nagradne igre
Podrobna predstavitev nagradne igre je navedena kot spremno besedilo v objavi nagradne igre in/ali
Facebook/Instagram strani.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v
nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook/Instagram strani.
4. Nagrade
Nagrade za posamezne nagradne igre so navedene v objavi nagradne igre. Podrobnosti o nagradah
so navedene na spletni strani in/ali Facebook/Instagram strani.
Nagrade niso zamenljive za druge izdelke, prenosljive na tretje osebe ali izplačljive v gotovini.
5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad
Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook in Instagram strani. Podrobnosti glede obveščanja
nagrajencev bodo navedene v opisu nagradne igre. Nagrajenci izrecno dovoljujejo takšno objavo
svojega imena in priimka, za kar ne bodo zahtevali nadomestila.
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni možna.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v
skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo
dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Do zneska 42€ so nagrajenci oproščeni
plačila dohodnine.
6. Varovanje osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno
in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih
podatkov sprejetim pri organizatorju.
Organizator bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelavo analiz in primerjav ter jih ne bo
posredoval tretjim osebam.

