PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Nemogoče dopustniške prigode«

1. člen
(Splošne določbe)

1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Nemogoče dopustniške prigode«.
1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o. Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).
1.3. Pokrovitelj nagradne igre je Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
pokrovitelj).
1.4. Pravila in pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so javno objavljeni na spletni
strani Radia Aktual, www.radioaktual.si.
1.5. Nagradna igra ni pod domeno družabnih omrežij Facebook in Instagram. Facebook in Instagram
nagradne igre ne sponzorirata, je ne podpirata ali upravljata, temveč sta le njen gostitelj.

2. člen
(Trajanje nagradne igre)

2.1. Nagradna igra traja od vključno 11. 6. 2022 do vključno 24. 6. 2022. Nagradna igra je na sporedu
vsak delovni dan od vključno 13. 6. 2022 do vključno 17. 6. 2022 ter od vključno 20. 6. 2022 do vključno
24. 6. 2022 v programu Radia Aktual.
2.2. Nagradna igra poteka v naslednjih določenih terminih:
•
•
•

pred promocija nagradne igre (vikend) 11. 6. 2022 in 12. 6. 2022 ter 18.6.2022 in 19.6.2022
(na spletu, v programu Radia Aktual)
sodelovanje v programu Radia Aktual: vse delovne dni od 13. 6. 2022 do 17. 6. 2022 ter od
20.6.2022 do 24.6.2022
sodelovanje je možno prek Facebook profila Radia Aktual, Instagrama Radia Aktual in
telefonske tajnice na 041 30 40 50.

2.3. Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se
na podlagi odločitve izvajalca nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja
nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Radia Aktual in v popravku teh pravil.

3. člen
(Pogoji sodelovanja)

3.1. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republike Slovenije,
starejše od 18 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v
nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno
sodelovati pravnim osebam.
3.2. Zaposleni pri izvajalcu ter pokrovitelju in njihovi najbližji družinski člani, ne morejo sodelovati v
nagradni igri. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.
3.3. Pogoj sodelovanja v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili
nagradne igre. Šteje se, da se udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri strinja z vsemi pogoji in pravili
v zvezi z nagradno igro.

4. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri)

4.1. Poslušalci sodelujejo v nagradni igri s komentarjem pod objavo na Facebook profilu Radia Aktual,
s komentarjem pod objavo na Instagramu Radia Aktual ali s klicem na telefonsko tajnico na 041 30 40
50.
4.2. Vsak igralni dan, in sicer od 13. 6. 2022 do 17.6. 2022 ter od 20.6.2022 do 24.6.2022 , bo na
Aktualovem Facebook profilu in na Instagramu objavljena objava, pod katero je možno s komentarjem
sodelovati v nagradni igri, pri čeme sodelujoči zapišejo, kaj je malo verjetno, da se jim lahko pripeti na
dopustu, ni pa nemogoče. Vsak igralni dan pa je sodelovanje možno tudi s klicem na telefonsko tajnico
na 041 30 40 50, kjer povejo, kaj je malo verjetno, da se jim lahko pripeti na dopustu, ni pa nemogoče.
4.3. Sodelujoči v nagradni igri se strinja, da se njegov posnetek iz telefonske tajnice lahko predvaja v
etru Radia Aktual.
4.4. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom.

5. člen
(Nagrada in obveznosti)

5.1. Poslušalci in izbrani uporabniki, ki so v živo povezani s studiem Radia Aktual, morajo izpolniti vse
pogoje in upoštevati vsa navodila, določena s strani izvajalca. Izvajalec in komisija Radia Aktual imata
pravico prekiniti klic ali zavrniti izdajo nagrade, če presodita, da se oseba obnaša neprimerno ali v
nasprotju s pravili radijskega predvajanja in regulativami oziroma veljavno zakonodajo in pravili

nagradne igre. Poslušalci oziroma uporabniki ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne
smejo uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo
škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ oziroma entiteto. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami
odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri.
5.2. V nagradni igri se podeli 50 dnevnih nagrad in dve (2) glavni nagradi, in sicer:
•

10 x brisača za na plažo

•

10 x zavarovanje za tujino Multitrip (paket Svet S, posamično)

•

10 x japonke

•

10 x vodoodporne torbice

•

10 x darilni paket Vzajemna

•

2 x glavna nagrada: bon za 1.000 € za sanjsko potovanje

5.3. Vsak igralni dan, in sicer od 13. 6. 2022 do 17. 6. 2022 ter od 20.6.2022 do 24.6.2022, se podeli
pet dnevnih nagrad, v petek, 17. 6. 2022 in 24.6.2022 pa se izmed vseh sodelujočih v celem tednu
izžreba še glavnega nagrajenca.
5.4. Nagrad ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.
5.5. Žrebanja bodo izvedena v prostorih podjetja izvajalca in ne bodo javna. Izvedena bodo s pomočjo
računalniškega programa na podlagi oddanih komentarjev.
5.6. Izvajalec bo v

roku dveh delovnih dni izžrebane sodelujoče obvestil s komentarjem pod

posamezno Facebook in Instagram objavo ter jih kontaktiral po zasebnem sporočilu. Izžrebane
sodelujoče prek tajnico pa bo izvajalec obvestil s telefonskim klicem. Glavnega nagrajenca se obvesti
po telefonskem klicu. Vsi nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.radioaktual.si.
5.7. Če se poslušalec ne javi v času 30 sekund oz. je linija zasedena, se izbere in pokliče drugega
poslušalca. Povratni klici s strani poslušalca se ne upoštevajo. V tem primeru je nagrajenec naslednji
izžrebani.
5.8. Nagrajenec je dolžen pustiti svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronski naslov,
telefonska številka, davčna številka). Osebni podatki, skupaj z davčno številko in naslovom, so namreč
pogoj za prejem nagrade. Vsi pridobljeni podatki se bodo uporabljali v skladu z zakonodajo, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
5.9. Po prejemu popolnih podatkov bo nagrada nagrajencu dostavljena v roku 7 (sedmih) delovnih dni.
5.10. Pokrovitelj bo v skladu z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo
dohodnine za prejete nagrade. Če je nagrajenec mladoletna oseba, bo pokrovitelj odvedel akontacijo
dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne
obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6. člen
(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)

6.1. Udeleženci nagradne igre, ki so v živo povezani v programu Radia Aktual, morajo izpolniti vse
pogoje in upoštevati vsa navodila. Radio Aktual ima pravico, da prekine klic, če se presodi, da se oseba
obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja oziroma veljavni zakonodaji in
pravilom nagradne igre.

6.2. Udeleženci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih
besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo
ali organ.
6.3. Udeleženci se strinjajo, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med
sodelovanjem v nagradni igri.

7. člen
(Izključitev odgovornosti izvajalca in tehničnega izvajalca)

Izvajalec ni v nobenem primeru odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma tehnično nedelovanje ali
motenje delovanja frekvence radia Aktual, spletne strani www.radioaktual.si, uradne Facebook strani
Radia Aktual, uradnega Instagram profila Radia Aktual, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti
za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za
neveljavne.

8. člen
(Varstvo osebnih podatkov)

8.1. S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: Prijava),
sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno
strinja.
8.2. Upravljavec osebnih podatkov, zbranih v nagradni igri, je RGL, d.o.o. Papirniški trg 17, 1260
Ljubljana. Zbrani osebni podatki se bodo uporabljali za namen izvedbe nagradne igre. Pravna podlaga
za obdelavo osebnih podatkov temelji na dogovoru, sklenjenim s sodelujočim v nagradni igri
(pogodbena podlaga).
8.3. Osebni podatki iz druge točke tega člena se pri izvajalcu hranijo do preklica oz. največ 5 let. Podatki
o nagrajencu se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, če je vrednost nagrade višja od 42 EUR,
oz. do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. Osebne podatke, ki se zbirajo izključno za
namen izvedbe posamezne nagradne igre, se brišejo po koncu nagradne igre.

8.4. S Prijavo je sodelujoči seznanjen, da upravljavec in njegovi pogodbeni obdelovalci osebnih
podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja
nagradne igre (spol, ime, priimek, datum rojstva, naslov, email ter telefonska številka).
8.5. S sodelovanjem v nagradni igri je sodelujoči seznanjen, da bo izvajalec osebne podatke
nagrajencev posredoval pokrovitelju, in sicer za potrebe objave na spletni strani pokrovitelja (ime in
priimek, naslov, telefonska številka), za potrebe sklenitve zavarovanja (ime in priimek, naslov, e-pošta)
ter za plačilo dohodnine (ime in priimek, naslov, davčna števila).
8.6. Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za
uporabo osebnih podatkov z obvestilom, ki ga posreduje izvajalcu na e-poštni naslov
program@radioaktual.si. Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje
za uporabo osebnih podatkov tudi pri pokrovitelju z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov
pokrovitelja: info@vzajemna.si. Izvajalec bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris
osebnih podatkov iz svojih baz, in sicer najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.
8.7. Pravice, ki udeležencu nagradne igre pripadajo v zvezi z varstvom osebnih podatkom (seznanitev,
popravek, izbris, pozaba, omejitev obdelave, ugovor, prenosljivost), lahko udeleženec nagradne igre
uresničuje tako, da zahtevo naslovi na e-poštni naslov: program@radioaktual.si in za pokrovitelja:
info@vzajemna.si.
8.8. Udeleženci s Prijavo izrecno soglašajo tudi, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo fotografiranje in
snemanje za potrebe promocijskih aktivnosti izvajalca, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in
podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih izvajalca.
8.9. Več o obdelavi osebnih podatkov je dostopno v politiki zasebnosti Vzajemne, objavljeni na
www.vzajemna.si in na www.radioaktual.si.

9. člen
(Davčna osnova)
9.1. Vrednost zavarovanja za tujino Multitrip in glavna nagrada v višini 1.000 evrov presegata vrednost
42 evrov, zato se v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13,
29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljevanju: ZDoh-2)
všteva v davčno osnovo. Izvajalec bo Finančni upravi Republike Slovenije poročal o dobitnikih nagrade,
za kar rabi pridobiti njihovo davčno številko. Če dobitnik nagrade ne poda davčne številke, ni več
upravičen do prejema nagrade.
9.2. Davčna osnova za obračun akontacije dohodnine je tržna cena nagrade, povečana s koeficientom
davčnega odtegljaja (1,33333). V skladu s 131. členom ZDoh-2 bo akontacijo dohodnine v višini 25 %
plačal pokrovitelj.
9.3. Vrednost ostalih nagrad ne presega 42 evrov, zato se ne všteva v davčno osnovo.

10. člen
(Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete na elektronski
naslov: program@radioaktual.si.
11. člen
(Končne določbe)

11.1. Za odnose med izvajalcem in poslušalci, ki niso urejeni s temi splošnimi pogoji, se uporablja
veljavna zakonodaja RS.
11.3. Ta pravila začnejo veljati in se uporabljajo od 11. 6. 2022 dalje.

Ljubljana, 11. 6. 2022

