
Izjava o varstvu osebnih podatkov 
 
(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu Pravil za sodelovanje v nagradni 
igri „Legendarno Laško Pivo in Cvetje doživetje” (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno 
potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja. 
 
(2) Infonet media d.o.o., ki obdeluje podatke za Radio 1, bo osebne podatke sodelujočih v 
nagradni igri (ime, priimek, telefonska številka) vpisala v svojo bazo za namen izvedbe nagradne 
igre. Osebni podatki sodelujočih, razen podatki o nagrajencih, se po zaključku nagradne igre trajno 
izbrišejo iz baze. Podatke o sodelujočem, ki postane nagrajenec nagradne igre (ime, priimek, 
naslov bivanja, e-naslov, telefonska številka, davčna številka) bo Infonet media hranila v skladu z 
zakonsko predvidenimi roki in jih posredovala pokrovitelju, ki jih bo hranil še 5 let od dne podelitve 
nagrade. 
 
(3) Infonet media d.o.o. in pokrovitelj Pivovarna Laško Union d.o.o. bosta kot upravljavca osebnih 
podatkov, vse osebne podatke sama ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov 
obdelovala v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.  
 
(4) S Prijavo je sodelujoči seznanjen in podaja izrecno privolitev, da Producent, kot tudi 
Producentovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ter Pokrovitelj in njegovi pogodbeni 
obdelovalci, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen 
izvajanja nagradne igre oz. podelitve nagrade (ime, priimek, naslov bivanja, e-naslov, telefonska 
številka, davčna številka). S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na 
spletnih straneh Producenta in Pokrovitelja.  
 
(5) Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v točki a) in b) prvega odstavka 6. člena 
Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Kolikor je dovoljeno s predpisi, je pravna podlaga za 
obdelavo teh podatkov tudi zakoniti interes upravljavcev, točka f) prvega odstavka 6. člena GDPR. 
Zakoniti interes je uveljavljanje ali obramba pred pravnimi zahtevki ter vzdrževanje varnosti 
informacijskih sistemov, prostorov in infrastrukture. 
 
(6) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike 
pri organizatorju nagradne igre.  
 
(7) Posameznik lahko od upravljavcev zahteva dostop, popravek, omejitev obdelave ali izbris 
podatkov. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave 
pri Informacijskem pooblaščencu. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi 
privolitve, ima posameznik pravico svojo privolitev preklicati. Pri Producentu lahko posameznik 
pravice uveljavlja na naslovu: odjava@radio1.si, pri Pokrovitelju pa na naslovu: 
info.plu@heineken.com.  
 
(8) Producent in Pokrovitelj se zavezujeta, da bosta osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne 

igre, varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bosta posredovala 

tretjim osebam, razen svojim pogodbenim obdelovalcem.  

 

(9) S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njihovo 
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Producenta in Pokrovitelja, kot tudi uporabo 
vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na njunih spletnih straneh in v 
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vseh drugih medijih, kar vključuje objave na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram in 
Youtube), kjer lahko objavita video in fotografije nagrajencev. 
 
 


