
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V AKCIJI POSAVSKEGA 

OBZORNIKABOŽIČKOV POZDRAV 

 

1. Organizator 

 

OrganizatorZAVOD NEVIODUNUM,  

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško,  

 

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje sodelovanja v akciji 

Posavskega obzornika. 

 

2. Način sodelovanja in podrobnosti glede sodelujočih 
 

Akcija Božičkov pozdrav želi omogočiti predvsem predšolskim otrokom iz Posavja lepši 

december, ki ga uokvirja situacija z epidemijo in pomanjkanjem prireditev, na katerih bi lahko 

srečali dobre može. 

 

V akciji sodeluje prvih 500 staršev in njihovih otrok, ki bodo izpolnili obrazec/soglasje na 

spletni strani www.posavskiobzornik.si, ta pa bo potem poslan na naš elektronski naslov 

povezujemoposavje@posavskiobzornik.si, najkasneje do vključno ponedeljka, 6.12.2021. 

 

Udeleženec akcije je lahko vsaka fizična oseba, starš, skrbnik ali stari starš, ki se strinja s 

pogoji akcije in tako pošlje izpolnjen obrazec oz. soglasje. 

 

 

3. Varstvo iz zbiranje osebnih podatkov 

 

Udeleženec akcije z izpolnitvijo obrazca/soglasja in posredovanjem zahtevanih osebnih 

podatkov (ime, priimek, naslov in e-mail naslov starša ter ime otroka, ki bo del sporočila) daje 

organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo 

le za potrebe akcije Božičkov pozdrav.  

 

Organizator se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov in z največjo skrbnostjo skrbel za varnost zbranih podatkov in jih 

ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve 

pisnega soglasjaposameznika.Sodelujoči s sodelovanjem v omenjeni akciji sprejemajo vse 

odgovornosti za morebitno škodo, izgubo ali obveznost, ki bi jo z sodelovanjem morebiti 

utrpeli. 

 

Osebni podatki se bodo na sedežu Zavoda Neviodunum zbirali in hranili do zaključka akcije 

oz. najkasneje še 3 mesece po zaključku akcije. 
 

 

4. Trajanje akcije Božičkov pozdrav 

 

Akcija Božičkov pozdrav poteka v posebni skupini FB Božičkov pozdrav #povezujemo 

posavje in FB Posavski obzornik terna portalu Posavskiobzornik.si, od 24.11.2021. do 

vključno 20.12.2021, soglasja pa se zbirajo do 6.12.2021. 

http://www.posavskiobzornik.si/


5. Obvestilo sodelujočim 

Sodelujoče bomo o sodelovanju v akciji obveščali v zato narejeni skupini in po e-pošti. 

 

6. Končne določbe 

Organizator akcije ne odgovarja za morebitno škodo, ki jo je utrpel sodelujoči v tej akciji, ki 

je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe v tej akciji. Ravno tako 

organizator ne odgovarja za morebitno škodo zaradi tehničnih težav ali zaradi drugih 

internetnih napak pri povezavah zaradi sodelovanja v tej akciji. 

S sodelovanjem v akciji Božičkov pozdrav udeleženci soglašajo s temi pravili in pogoji 

sodelovanja. 

Pravilnik akcije Božičkov pozdrav je dostopenna sedežu Zavoda Neviodunum, ki je izdajatelj 

medija. 

Posavski obzornik 

zanj zavod Neviodunum,  

direktorica Maruša Mavsar 

Krško, 24. november 2021 

 

 


