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Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: »Kolo sreče« 
Organizator in izvajalec nagradne igre je SoftNET d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec). 

Namen nagradne igre 
Namen nagradne igre je naključno žrebanje nagrad z igro »Kolo sreče«. Sodelujoči v nagradni igri lahko izžrebajo eno izmed 

naštetih daril pod točko nagrade. 

Udeleženci nagradne igre 
Udeleženci nagradne igre so lahko osebe starejše od 18. let, ki se bodo udeležile konference INFOSEK 2019 (osebe 

potrebujejo veljavno akreditacijo). Glavno nagrade lahko prejme le oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, trženju ali so kakorkoli povezane z 

katerimkoli izmed organizatorjev nagradne igre. 

Pravila in pogoji nagradne igre 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre, jih sprejemajo in se z njimi 

tudi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih objav, 

neglede na obliko v kateri so bila sporočila predstavljena javnosti. 

Način sodelovanja in potek nagradne igre 
Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da se oglasijo na razstavnem prostoru podjetja SoftNET v času konference 

INFOSEK in zavrtijo kolo sreče. Glede na številko, ki jo zavrtijo, sledi naključna nagrada. Vsi sodelujoči imajo enake pogoje, le 

dobitki so naključni. Vsak udeleženec mora predhodno izpolniti obrazec za soglasje, s katerim izvajalcu dovoljuje obdelavo 

svojih podatkov. Nagradna igra poteka od 28. do 29. novembra 2019.  

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.  

Nagrade 
Glavne nagrade: 1x 1 leto brezplačna naročnina na paket PREMIUM (SoftNET mobil). Ostale nagrade: 50x zložljiva vrečka, 

10x blok za pisanje,  10x steklenička za vodo, 20x nogavice. 

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, ter ni prenosljiva. Ni mogoče zahtevati njene 

denarne protivrednosti. 

Prevzem nagrade 
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo vse omenjene pogoje za udeležbo v 

nagradni igri. Dobitniki glavnih nagrad bodo prejeli obrazec, s katerim bodo zaprošeni za posredovanje svojih kontaktnih 

podatkov (ime, priimek, naslov, e-naslov, davčna številka, mobilna številka. Nagrajenci bodo nagrade prejeli osebno ali po 

pošti na svoj naslov. 

Izključitev odgovornosti 
Organizator dogodka in izvajalec nagradne igre ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: kakršnekoli posledice, ki bi jih 

sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva, kakršnekoli posledice 

ob koriščenju nagrad.  

Varovanje osebnih podatkov 
Osebni podatkom pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov 

(ZVOP-1) in ostalimi akti izvajalca. Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da izvajalec nagradne igre njihove osebne 

podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje 

trženjske aktivnosti. 

Udeleženec nagradne igre lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, 

ki ga posreduje na elektronski naslov info@softnet.si. Izvajalec zagotavlja, da bo zagotovil izbris osebnih podatkov v 15 dneh 

od prejema preklica. 

Izžrebanec izvajalcu nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in svetovnem 

spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. 

Dostop do pravil nagradne igre 
Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletnem naslovu https://softnet.si/f/docs/Domov/pravila_pogoji.pdf, vseskozi 

dostopna na vpogled vsem udeležencem nagradne igre. 

https://softnet.si/f/docs/Domov/pravila_pogoji.pdf

