
Pogoji tekmovanja

1. Predstavitev
Te pogoji tekmovanja (“pogoji”) se nanašajo na katerokoli tekmovanje na ali preko 
https://saferkidsonline.eset.com/ (“spletna stran”).

Novo tekmovanje (“tekmovanje”) se bo začelo vsak koledarski mesec s pričetkom na prvi 
dan v mesecu in koncem na zadnji dan v mesecu ob 23:59 (“zaključni dan”).

Za vsako tekmovanje lahko veljajo specifična pravila in, če je zahtevano dodatni pogoji 
(“dodatni pogoji), kot je določeno na spletni strani.

Z vstopom in sodelovanjem v kateremkoli tekmovanju, velja sprejeti te pogoje, ki se lahko 
spremenijo. Kakršnekoli posodobitve bodo prikazane na spletni strani.

2. Organizator tekmovanja
Organizator tekmovanja je [dodaj podatke o podjetju] (“organizator”).

3. Cilj tekmovanja
Cilj tekmovanja je pomoč pri izobraževanju otrok o pomembnosti spletnih nevarnosti na 
privlačen način, s katerimi se lahko srečajo med uporabo interneta.

4. Zahteve za sodelovanje
Tekmovanje je odprto za otroke med [dodaj obseg let] leti, bivajočih v [dodaj državo], ki jih 
zastopa starš ali zakoniti skrbnik, s sprejemanjem pogojev skladnih s tekmovanjem ob 
predložitvi podatkov, kot je zahtevano (“tekmovalec”).

Tekmovalčevi starši ali zakonit zastopnik v času tekmovanj(a) ne sme imeti delovnega 
razmerja z organizatorjem, njegovimi organizacijskimi enotami ali s katerokoli podružnico 
organizatorjeve skupine.

Za sodelovanje v tekmovanju, mora tekmovalec odgovoriti na vprašanje, objavljeno na 
spletni strani in ga poslati preko elektronske pošte. Prijave bodo obravnavane za nepopolne 
in tako diskvalificirane, če tekmovalec ne predloži vseh zahtevanih informacij.

Odgovor mora biti poslan do 23:59 zaključnega dne. Vsi odgovori prispeli pozneje, kot je 
časovno določeno, ne bodo upoštevani. Število sodelovanj ni omejeno.

5. Nagrajenci in nagrade
Žrebanje bo izvedeno tri dni po zaključnem dnevu. Nagrajenci bodo izbrani v naključnem 
žrebu, med vsemi tekmovalci, ki so pravilno odgovorili na vprašanje (“nagrajenec”).

Nagrajenci bodo v roku 30 dni obveščeni po elektronskem naslovu, s katerim so vstopili v 
tekmovanje. Če se nagrajenec v roku petih (5) delovnih dni ne odzove na obvestilo, bo 
izbran drug nagrajenec. Neodzivnost v zgoraj navedenem roku pomeni, da se začasnemu 
nagrajencu odvzame nagrada. Za dostavo poskrbi organizator po preverbi podatkov. 
Dostava lahko traja do 30 dni od prejema potrditve podatkov. Na podlagi odločitve 
organizatorja se to lahko spremeni.



Za vsako tekmovanje se dodeli ena nagrada.

Nagrada so tehnološki dodatki v vrednosti 100 €.

Nadomestitev denarnih ali drugih nagrad je dovoljena le po presoji organizatorja. Nagrada ni
prenosljiva. Organizator si pridržuje pravico, da nagrado nadomesti z drugo nagrado 
podobne vrednosti v primeru, da prvotna nagrada ni na voljo. Vsi stroški povezani z 
nagradami - vključno z vsemi državnimi in/ali lokalnimi davki so izključna odgovornost 
nagrajenca. Organizator ni odgovoren za neizpolnitev davčnih obveznosti nagrajenca.

6. Varstvo osebnih podatkov
Tekmovalec je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki obdelani skladno z Uredbo (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (“GDPR”) s strani organizatorja izključno za 
namene tega tekmovanja, kot je

- dostava elektronskih novic,
- zagotovitev poskusne licence,
- zagotovitev kviza in izročitev nagrade nagrajencu.

Osebni podatki tekmovalcev ne bodo na voljo nobeni tretji osebi. Osebni podatki 
tekmovalcev se bodo hranili le za čas potreben za ocenjevanje tekmovalcev tekmovanja 
glede na pogodbene zahteve. Osebni podatki nagrajencev se lahko hranijo dlje časa, vendar
obdobje hrambe ne bo preseglo zakonskega časa, ki ga zahteva veljavna davčna 
zakonodaja.

Uporabljamo nekaj pravnih podlag za obdelavo podatkov, skladno z GDPR zakonodajo
- za pogoje velja pravna podlaga za pogodbeno nujnost,
- spoštovanje zakonske obveznosti npr. določitev zahtev za elektronsko komunikacijo 

ali davčno zakonodajo.

Tekmovalec je seznanjen, da so lahko rezultati tekmovanja objavljeni s strani organizatorja 
na njegovi spletni strani in/ali družbenih omrežjih vključno z imenom in priimkom, rezultati 
nagrajenca, vključno s fotografijami/video posnetki s podelitvene slovesnosti. V primeru 
prevzema nagrade si organizator pridržuje pravico do uporabe imena nagrajenca za namene
oglaševanja in trženja brez nadaljnje odškodnine, razen če je to prepovedano z zakonom.

Uporaba piškotkov je omejena na tiste, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Vsi drugi 
piškotki so stvar privolitve tekmovalca.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je tekmovalec upravičen do 
naslednjih pravic: (a) pravica dostopa do osebnih podatkov s strani organizatorja kot 
upravljavca podatkov, (b) pravica do popravkov napačnih podatkov (kot tudi pravica do 
posodobitve nepopolnih podatkov), (c) pravica do izbrisa osebnih podatkov (d) omejitev 
obdelave in pravica do ugovora zoper obdelave kot tudi (e) pravica do prenosljivosti; in (f) 
pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.



Tekmovalec se lahko obrne na pooblaščenca za varstvo podatkov na [dodaj e-naslov] ali 
naslov organizatorja.

7. Končno določilo
Organizator ni odgovoren za ravnanje tekmovalca, ki ni v skladu s temi pogoji. Organizator si
pridržuje pravico, da izključi tekmovalca, ki ne izpolnjuje pogojev in prekliče nagrade prejete 
s strani tega tekmovalca. 

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine tekmovanje zaradi razmer, ki niso v 
organizatorjevem nadzoru.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za prijave prekinjene zaradi slabe internetne 
povezave, napake v komunikaciji ali drugih elektronskih nepravilnosti.

Imena nagrajencev so na voljo na zahtevo.

8. Kontakt
V primeru, da tekmovalci zahtevajo dodatne informacije, lahko organizatorja kontaktirajo po 
elektronski pošti na [dodaj e-mail naslov] ali po navadni pošti na poštni naslov organizatorja.


