
Splošni pogoji sodelovanja pri projektu 100 obrazov Ljubljane 
 
- Namen akcije je promocija mesta Ljubljane in izjemnih posameznikov, ki tu živijo. 

 
- Vsi sodelujoči na projektu se strinjajo, da bodo njihovi podatki - ime in priimek ter 

fotografija  javno objavljeni. 
 

- Vsi sodelujoči dovolijo organizatorju pošiljanje e-novic in objavljanje novic v zvezi z 
akcijo na osebnih Facebook profilih. 

 
- Vsi sodelujoči se strinjajo oz. zavedajo, da za sodelovanje ne bodo dobili denarnega 

nadomestila. 
 

- Vsi prejeti teksti se lahko skrajšajo ali na kakšen drug način prilagodijo objavi. 
 

- Obraz bo izbran na podlagi všečkov in komentarjev. V primeru kakršnihkoli tehničnih 
težav, se gradivo naloži še enkrat in se pri končnem štetju upoštevajo vsi prejeti všečki. 
 

- Izvajalec ima pravico, da obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih na projektu 100 
obrazov Ljubljane za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, 
prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, 
novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega 
ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva ima po pogojih te 
nagradne igre organizator projekta navedena v točki 1. teh pravil. Sodelujoči v tej 
nagradni igri navedenemu podjetju dovoljujejo, za namene kontaktiranja, uporabo 
različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: pošta, elektronska pošta, kratka mobilna 
sporočila in drugo. Navedene podatke lahko navedeno podjetje obdeluje za lastne 
potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili 
svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost 
vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od navedenega podjetja zahteva 
trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke. 
 

- Vsi osebni podatki udeležencev bodo s strani organizatorja in izvajalcev akcije varovani 
v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov. 
 

- Organizator si pridržuje pravico, da iz akcije izloči posamezne kandidate, če ti ne 
izpolnjujejo pravil ali če presodi, da bo s tem namen akcije s tem izpolnjen. 
 

- Zapisnik o poteku izbora se hrani pri organizatorju. Rezultati projekta so dokončni, 
pritožba nanje ni možna. Seznam izbranih bo objavljen na Facebook ter spletnih 
straneh organizatorjev www.urshika.com in izvajalcev. 
 

- Organizator si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti pravila projekta. V primeru 
spremembe, bo le ta vidna na strani organizatorja ali na domavljubljani.com ali na 



Facebook strani Ljubljana nepremičnine: 
https://www.facebook.com/LJnepremicnine/  
 

- Projekt poteka na ozemlju Republike Slovenije. 
 

- Splošni pogoji veljajo od 6. 9. 2016 do končnega zaključka akcije. 


