
SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE: KONFIGURIRAJ SI SVOJE
DARILO 🎁

POMEN IZRAZOV

“Konfigurator” (https://nagradna-igra.salesqueze.com/sl/commerce/home) je medij, preko
katere poteka nagradna igra Konfiguriraj si svoje darilo.

“Upravljavec” nagradne igre je družba SaleSqueze, d.o.o., Kamnitnik 17, 4220 Škofja Loka,
matična številka: 8987963000, davčna številka: SI 48802565.

“Nagradna igra” poteka od 23.11.2022 do 30.11.2022.

“Sodelujoči” v nagradni igri je vsaka fizična oseba, ki prek konfiguratorja (na povezavi:
https://nagradna-igra.salesqueze.com/sl/commerce/home) konfigurira (oziroma sestavi)
svoje darilo in odda naročilo, skupaj z vsemi zahtevanimi osebnimi podatki.

INFORMACIJE UPRAVLJAVCA

Z nagradno igro upravlja:
● SaleSqueze, d.o.o.
● Kamnitnik 17, 4220 Škofja Loka, Slovenija
● matična št.: 8987963000, davčna št.: SI 48802565 (zavezanec za DDV po zakonu);
● E-mail: ajda@salesqueze.com;
● Telefon: 040 712 278;

PODROČJE UPORABE

Splošni pogoji nagradne igre Konfiguriraj si svoje darilo (v nadaljevanju: “Splošni pogoji”)
opredeljujejo pogoje uporabe konfiguratorja Nagradna igra (v nadaljevanju: “konfigurator”)
ter njenih vsebin, storitve, pravice in obveznosti interesenta in upravljavca.

Predstavljajo zavezujoč dogovor med sodelujočim in upravljavcem ter, skladno s 120.
členom veljavnega Obligacijskega zakonika, zavezujejo oba kot pogodbeni stranki, od
trenutka, ko se sodelujoči pridruži nagradni igri do trenutka, ko je nagradna igra končana.

Pred pridružitvijo nagradni igri je sodelujoči dolžan pazljivo prebrati Splošne pogoje. Pred
oddajo naročila za darilo je sodelujoči tudi dolžan potrditi, da je Splošne pogoje v celoti
prebral, razumel ter se z njimi strinjal. Prav tako se je dolžan seznaniti s Politiko zasebnosti,
ki se nahaja na spletni strani https://salesqueze.com/politika-zasebnosti/ in podrobneje opisuje
obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec prejme od sodelujočega.

Posameznik postane sodelujoči v nagradni igri, ko odda naročilo z darilo skupaj z vpisom
imena, priimka ter elektronskega naslova in s klikom na gumb »Oddaj naročilo«, pod
pogojem, da prebere in se strinja s Splošnimi pogoji. Če želi sodelujoči sodelovati v nagradni
igri, označiti tudi polje, da želi sodelovati v nagradni igri, skladno s Pravili nagradne igre.
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Sodelujočemu so Splošni pogoji v obdobju poteka nagradne igre na voljo na spletni strani
SaleSqueze, da si jih shrani oziroma natisne.

Za namene izvajanja Splošnih pogojev upravljavec zbira in nadalje obdeluje naslednje
osebne podatke interesenta:

● ime in priimek,
● elektronski naslov.

STORITVE

Spletna stran interesentom omogoča oziroma ponuja:
● uporabo obrazca za vnos osebnih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov),
● sodelovanje v nagradni igri in možnost osvojitve nagrade,
● prejemanje informacij s tržno vsebino v povezavi s platformo SaleSqueze na

elektronski naslov interesenta,
● komunikacijski kanal med sodelujočim in upravljavcem,
● informacije v zvezi s Splošnimi pogoji, Politiko zasebnosti, Politiko piškotkov ter

Pravili nagradne igre.

OBVEŠČANJE SODELUJOČIH

Ker je sodelujoči s pridružitvijo nagradni igri dal na voljo svoj elektronski naslov, si
upravljavec pridržuje pravico sodelujočemu občasno pošiljati vsebine za namen trženja
konfiguracijske platforme SaleSqueze.

Sodelujoči lahko kadarkoli in brez negativnih posledic zahteva prenehanje pošiljanja vsebine
na njegov elektronski naslov za namen trženja. To lahko stori tako, da se odjavi s klikom na
povezavo na dnu vsakega elektronskega sporočila ali to sam sporoči na e-naslov:
info@salesqueze.com.

Nagrajenci nagradne igre bodo o tem obveščeni prek elektronskega sporočila, najkasneje 2.
decembra 2022.

ODGOVORNOST ZA DELOVANJE SPLETNE STRANI IN NJENO VSEBINO

Spletna stran SaleSqueze deluje skladno z zmogljivostmi obstoječe tehnologije, vendar
obstaja možnost, da zaradi različnih razlogov dostop ali delovanje spletne strani SaleSqueze
začasno ni mogoče. Upravljavec si pridržuje pravico, da v primeru težav z zmogljivostjo,
zaradi zagotavljanja varnosti in premoženja ali izvedbe vzdrževalnih del oziroma
posodobitev, za določen ali nedoločen čas omeji spletno stran SaleSqueze.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za nedelovanje spletne strani SaleSqueze iz
objektivnih razlogov na strani upravljavca ali subjektivnih razlogov na strani sodelujočega
oziroma tretjih oseb (npr. zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne
strani, nedelovanja zaradi izpada omrežja, izpada električne energije) ali drugih motenj, ki bi
lahko začasno ali za daljši čas, motile ali onemogočale uporabo spletne strani SaleSqueze in
posledično sodelovanje v nagradni igri.
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Vsi sodelujoči se zavedajo, da vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Sodelujoči in upravljavec bodo morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz teh splošnih pogojev
reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Datum objave: 23. 11. 2022


