Splošni pogoji sodelovanja v WIZ Klepetu
1. SPLOŠNI POGOJI
Pogoji sodelovanja v WIZ Klepetu (pogoji) so objavljeni na spletni strani https://www.wiz.si/wiz-klepet-pogojisodelovanja (spletna stran). S sodelovanjem v WIZ Klepetu se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev ter se zavezuje, da bo vse spremembe
objavil na spletni strani.
Organizator WIZ Klepeta je Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana (GENERALI). WIZ
Klepet bo potekal preko video srečanj preko ene izmed video aplikacij (Zoom, Skype, Microsoft Teams…)
med 1. 4. 2021 in vključno 1. 4. 2022, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da časovno obdobje tudi
podaljša ali skrajša in o tem obvesti sodelujoče na spletni strani.

2. NAMEN WIZ KLEPETA
Namen WIZ Klepeta je, da organizator izvede video skupinski intervju in posname mnenja sodelujočih o
produktih in storitvah organizatorja ter sodelujoče WIZ Klepeta v zameno obdari s praktičnimi nagradami.

3. KDO LAHKO SODELUJE V WIZ KLEPETU
V WIZ Klepetu lahko sodelujejo le osebe, ki so bile k sodelovanju povabljene s strani GENERALI, so starejše
od 18 let, imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje
sodelovanja.
V WIZ Klepetu ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju ter druge osebe, ki so povezane z
izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ki v WIZ Klepetu prav tako ne morejo
sodelovati (sodelujoči).

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI SODELUJOČIH
Sodelujoči v WIZ Klepetu se v zameno za prejem praktične nagrade zavezujejo udeležiti skupinskega
intervjuja preko ene izmed video aplikacij ( Zoom, Skyp. Microsoft Teams…). V skupinskem intervjuju bo
sodelujoči z organizatorjem delil svoje izkušnje, mnenja, predloge in priporočila glede obravnavanih tem,
povezanih s produkti in storitvami organizatorja.
Sodelujoči s sprejemom teh pogojev z GENERALI sklepa dogovor o izključnem in časovno ter
krajevno neomejenem prenosu materialnih avtorskih pravic (pravica reprodukcije, pravica distribuiranja,
pravica javnega prikazovanja, pravica dajanja na voljo javnosti, pravica predelave) iz nastalega posnetka na
GENERALI.
Sodelujoči, ki izpolni svoje obveznosti, prejme praktične nagrade iz pete točke pogojev.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI GENERALI
GENERALI se zavezuje vsakega izmed sodelujočih, ki bo izpolnil svoje obveznosti, nagraditi s praktično
nagrado, in sicer:



vrednostno kartico Petrol v vrednosti 25 € in
drobnim WIZ presenečenjem v vrednosti 10 €.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade za drugo stvar.
Če se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje in/ali da je kršil te pogoje, sodelujoči izgubi
pravico do nagrade. V razmerju do takega sodelujočega organizator postane prost vseh obveznosti, v lastni
presoji organizatorja pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

GENERALI ima pravico, da video srečanje posname in posnetek uporabi za namen interne trženjske analize.
GENERALI ima prav tako pravico, da za namen poročanja o dogodku dogodka na svoji spletni strani
www.wiz.si, na svojih družbenih omrežjih (Facebook, Linkedin, Instagram) in na intranetu objavi skupinsko
fotografijo vseh sodelujočih v anketi.

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za prejemnike
od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi za naslednje nagrade.
Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade
sam. Preden se nagrada izroči prejemniku, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke:
 ime in priimek,
 datum rojstva,
 naslov,
 davčno izpostavo in davčno številko.
Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva
v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je prejemnik tudi za prejem nagrade
do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo prejemnikom nagrad po
pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi
prejemniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2021.
Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.
Vrednosti nagrad iz nagradnega sklada so napisane poleg seznama nagrad na začetku točke 3. in vključujejo
DDV.

7. ODGOVORNOST
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani in aplikacij za video srečanja ter
posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za
nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru
okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove WIZ Klepet. O tem mora
obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator akcije ne
odgovarja za napake v delovanju spletne strani, kot tudi ne za nezanesljivost ali nedelovanje le teh. Internetno
povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani
s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado
tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s
pravili izročil osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v
elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od sodelujočega.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica
prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

8. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec vaših osebnih podatkov je organizator - GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000
Ljubljana, tel.: 080 70 77, e-pošta: info.si@generali.com. Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se
lahko obrnete preko elektronskega naslova pooblascenec-op.si@generali.com ali preko navadne pošte na
naslov Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.
Zagotovitev vaših osebnih podatkov je obveznost, ki je potrebna za sklenitev dogovora (sklenete ga s
sprejemom teh pogojev). Če želite sodelovati v WIZ Klepetu, je posredovanje vaših osebnih podatkov
obvezno; v nasprotnem primeru namreč ne boste mogli sodelovati WIZ Klepetu oz. prevzeti svoje nagrade.
Nameni, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, pravna podlaga za njihovo obdelavo in vaše pravice so
navedeni v spodnji tabeli:

Namen
Izvedba nagradne ankete, kar zajema:
zbiranje prijav,
snemanje WIZ klepeta,
izročitev nagrad,
analiza posnetka ankete.

Pravna podlaga
Obdelava, potrebna za
izvajanje pogodbe (pravil
WIZ Klepeta)
(člen 6 (2) (b) GDPR)

-

V ta namen bomo vaše osebne podatke
obdelovali še eno leto po izvedbi WIZ
klepeta.
Objava fotografije sodelujočih na spletni
strani www.wiz.si in na družbenih
omrežjih WIZ.
Uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje
pravnim zahtevkom in izkazovanja
skladnosti z zakonodajo:
-

upravljavec osebne podatke hrani
za obdobje, ko je mogoče
uveljavljanje pravnih zahtevkov
oziroma dokler ne zastara pregon
prekrškov.

V ta namen bomo vaše osebne podatke
obdelovali še šest let po zaključku WIZ
klepeta.
Odmera in plačilo akontacije dohodnine
(v ta namen upravljavec obdeluje le
osebne podatke nagrajencev, ki
prejmejo nagrado v vrednosti nad 42
EUR).
V ta namen bomo vaše osebne podatke
obdelovali v skladu z roki, ki jih določa
davčna zakonodaja ter jih posredovali
pristojnim davčnim organom.

Zakoniti
interes
upravljavca (člen 6 (1) (f)
GDPR) - preprečevanje
nastanka premoženjske
škode in zlorab ter
izkazovanje skladnosti
poslovanja

-

-

Izpolnjevanje zakonskih
obveznosti upravljavca
(člen 6 (1) (c) GDPR)

-

Pravice sodelujočih v nagradni igri (sodelujoči v
nagradni igri lahko):
zahteva dostop do osebnih podatkov,
zahteva popravek osebnih podatkov,
zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v
primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris
podani zakonski razlogi) in
zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval
upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno
berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem
formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do
prenosljivosti).

zahteva dostop do osebnih podatkov,
zahteva popravek osebnih podatkov,
zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v
primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris
podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več
potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in
ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

zahteva dostop do osebnih podatkov,
zahteva popravek osebnih podatkov,
zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v
primeru, ko oporeka točnosti podatkov) in
zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris
podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več
potrebni v namene, za katere so bili zbrani).

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da na enega izmed naših zgornjih kontaktnih naslovov naslovite pisno
zahtevo.
Če menite, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem
pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si. Več glede varstva vaših
osebnih podatkov si lahko preberete v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, ki vam je na voljo na
www.generali.si/vop.

9. PREKLIC SODELOVANJA IN REŠEVANJE PRITOŽB
Sodelujoči lahko kadarkoli do vključno 1. 4. 2021 zahteva umik sodelovanja v WIZ Klepetu. Preklic sodelujoči
izvede tako da pošlje odjavni mail s pripisom "WIZ Klepet" na info@wiz.si (vse to najkasneje do 1. 4. 2022).
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih
bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe WIZ
Klepeta rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 1.4. 2021
Generali zavarovalnica d.d.

