PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE »RES SE SPLAČA!«

1. Organizator
Ta pravila določajo način izvajanja akcije »RES SE SPLAČA!« (v nadaljevanju: akcija), katere
organizator je Košarkarski klub Petrol Olimpija Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. Opis
Akcija se izvaja na 3. finalni tekmi slovenskega košarkarskega državnega prvenstva, na dan
25.5.2018, med ekipama KK Petrol Olimpija in KK Krka.
Sodelujejo lahko vse osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo veljavno vstopnico,
posamezno, sezonsko ali paketno in so fizično prisotni na tekmi, kjer poteka akcija.
3. Trajanje
Akcija poteka od petka, 25.5.2018, do nadaljnjega.
4. Sodelovanje
Uporabnik, ki želi prejeti posebno ponudbo KK Petrol Olimpija na svoj elektronski naslov, pri nakupu
vstopnice na blagajni prejme letak, na katerega vpiše svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, email in telefonsko številko – ter letak pusti na blagajni pri izhodu ali pri Zmajčicah. Oseba, ki izpolnjen
letak pusti pri blagajni ali pri Zmajčicah, v naslednjih dneh prejme ugodno ponudbo za nakup
sezonske vstopnice za sezono 2018/2019. Oseba lahko ponudbo prejme tudi preko poslanega SMS
sporočila, s ključno besedo »OLIMPIJA«, na številko 3131.
5. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Sodelujoči v akciji organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in obdeluje njihove
osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o ponudbi, neposrednega in/ali ciljanega trženja,
obveščanja o novostih in poslovni ponudbi, vzorčenja, statistične obdelave podatkov. Organizator se
zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima
posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih
podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti
zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, in sicer po e-pošti KK
Petrol Olimpija. Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve.
Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih vse dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali
izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja.
Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98
do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

