
Pravila in pogoji sodelovanja pri glasovanju v akciji 'Najbolj cenjena lekarna 2015' na spletni strani 

www.revijazamojezdravje.si in glasovnicah, objavljenih v Reviji za moje zdravje (januar/februar 

2015; marec 2015, april 2015): 

I. Trajanje in potek glasovanja 

Glasovanje za akcijo Najbolj cenjena lekarna 2015 na spletni strani www.revijazamojezdravje.si in v 

Reviji za moje zdravje organizira Zavod Kinoks medijska produkcija in traja od 28.1. do 25.4.2015. 

Nagrajence izmed prejetih glasovnic žrebamo 2.3., 2.4. in 2.5.2015. V žrebanju lahko sodelujejo vsi, ki 

v spletni ali papirni glasovnici izpolnijo obrazec s podatki. Glasovnice bodo na voljo na spletni strani 

www.revijazamojezdravje.si in v tiskani ediciji Revije za moje zdravje. Nagrajenci bodo obveščeni po 

spletni pošti in na spletni strani www.revijazamojezdravje.si. 

II. Definicije pojmov 

Organizator glasovanja je podjetje Zavod Kinoks medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 

Ljubljana. 

Pravila  glasovanja akcije Najbolj cenjena lekarna 2015 (v  nadaljevanju  pravila)  določajo  postopke  

in  pogoje,  po katerih udeleženec  sodeluje  v  glasovanju  v tiskani ediciji in na  spletni  strani  

www.revijazamojezdravje.si. Veljavna  pravila  in  pogoji  sodelovanja  so objavljeni na spletnih 

straneh www.revijazamojezdravje.si. 

Udeleženec  glasovanja  na  spletni  strani  www.revijazamojezdravje.si  in v Reviji za moje zdravje je  

lahko  vsakdo,  ki  se  strinja  s  pravili.  Pri  glasovanju  ne smejo sodelovati fizične osebe, zaposlene 

pri organizatorju spletne igre, ali pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi spletne nagradne igre. Enako 

velja tudi za njihove ožje družinske člane. 

III. Sodelovanje 

1.  Sodelujejo  lahko  vsi, ki med trajanjem  glasovanja izberejo svojo najbolj cenjeno lekarno leta  in 

izpolnijo vsa polja na glasovnici.  

2.  Pri  glasovanju  ne smejo sodelovati fizične osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ali pri 

podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradni igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. 

3.  Udeleženci  lahko  glasujejo  samo  enkrat.  V  primeru  večkratnega  glasovanja  iste  osebe  se   

upošteva samo en oddani glas. 

IV. Postopek sodelovanja  

1.  Udeleženec sodeluje tako, da med trajanjem glasovanja izbere svojega kandidata za najbolj 

cenjeno lekarno. 

V. Postopek izbiranja nagrajencev 

1. Žrebanje nagrajencev bo v prostorih Zavoda Kinoks, v uredništvu Revije za moje zdravje v 

navzočnosti tričlanske komisije. Če med komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija 

odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas. 

http://www.revijazamojezdravje.si/
http://www.revijazamojezdravje.si/


4.  Odločitev organizatorja glasovanja  o vseh vprašanjih v zvezi  z glasovanjem  in pravili sodelovanja 

je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni. 

VI. Nagrada in njen prevzem 

1. Organizator bo nagrajencem izročil nagrade na uredništvu Revije za moje zdravje. 

2. Nagrade niso izplačljive v gotovini in niso prenosljive na drugo osebo. 

VII. Plačilo davkov 

1.  Vrednost  posamezne  nagrade  se  ne  všteva  v  davčno  osnovo  ter  se  od  nje  ne  plačuje  

akontacije  dohodnine.  

Morebitno akontacijo dohodnine plača organizator. 

VIII. Zasebnost in varstvo podatkov 

1.  S sodelovanjem v  glasovanju  udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi  

podatki, in sicer ime in priimek, objavijo na spletnih straneh www.revijazamojezdravje.si 

2.  Udeleženec  s  sodelovanjem  v  glasovanju  dovoljuje  organizatorju  uporabo  svojih  podatkov.  

Podatki  se uporabljajo  in  shranjujejo  skladno  z  Zakonom  o  varstvu  osebnih  podatkov  (ZVOP -1-

UPB-1,  Ur.  l.  RS,  št. 94/2007).  Udeleženec  dovoljuje,  da  organizator  navedene  osebne  podatke  

obdeluje  v  svojih  zbirkah  ter  jih uporablja  za  statistične  obdelave,  segmentacijo  kupcev,  

obdelave  preteklega  nakupnega  vedenja,  izpolnjevanje pogodbenih  obveznosti,  obveščanje  

kupcev  o  morebitnih  napakah  na  izdelkih,  pošiljanje  ponudb,  reklamnega gradiva,  revij  in  vabil  

na  dogodke  organizatorja  in  partnerskih  podjetij  organizatorja  ter  za  telefonsko,  pisno  in 

elektronsko  anketiranje  ter  zbiranje  naročil.  Navedene  osebne  podatke  lahko  organizator  hrani  

in  obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse 

pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009). 

3.  Organizator  si  pridržuje  pravico,  da  v  medijih  objavi  imena  nagrajencev.  Za  objavo  imen  

organizatorju nagrajencem ni treba plačati. 

IX. Pritožbe 

1.  Vse  pritožbe  in  reklamacije  rešuje  organizator.  Pri  utemeljenih  pritožbah  se  organizator  

zavezuje,  da  jih  bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca. 

X. Spremembe pravil in pogojev 

1. Organizator lahko spremeni pravila, če za to obstajajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na 

strani javnosti. 

2.  Organizator bo o vseh spremembah in novostih  glasovanja  obveščal  udeležence z objavami na 

spletnih straneh revijazamojezdravje.si. 

Ljubljana,  26. januar 2015 


