PRAVILA VZORČENJA
„KOTEX VLOŽKI“
Namen vzorčenja je promocija izdelkov blagovne znamke Kotex, ki jih distribuira družba ARCKranj, d.o.o., Hrastje 52k (v nadaljevanju Organizator).
Vzorec vsebuje: 1x Kotex Normal 8/1 vložki
Vzorčenje se začne 30.9.2021.
Sodelovanje pri vzorčenju poteka tako, da sodelujoči v času trajanja vzorčenja obišče spletno stran promocije.arc.si
In izpolni obrazec za pridobitev vzorca in strinjanje s pravili. Za pošiljanje vzorcev potrebujemo osebne podatke za
identifikacijo in kontaktiranje:
•
ime in priimek
•
starost
•
naslov, na katerega želite prejeti vzorec
•
telefonska števila
•
e-mail.
Vsak sodelujoči lahko sodeluje le 1-krat, možno pa je naročiti le 1 vzorec na vpisani naslov dostave.
Število vzorcev je omejeno na 1000 kosov in se jih bo delilo do izteka zaloge.
Vse pravilno prejete prijave bo Organizator vnesel v centralno bazo podatkov za potrebe izvedbe vzorčenja.
Vzorcev ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične
narave. S sodelovanjem pri vzorčenju prejemnik izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili, se z njimi v celoti
strinja in se zavezuje, da jih bo v celoti spoštoval.
S trenutkom oddaje vzorca dostavni službi prenehajo vse obveznosti Organizatorja do prejemnika. V primeru, da
prejemnik ne prevzame vzorca, se šteje, da se vzorcu odpoveduje, s čemer je Organizator prost svojih obveznosti do
prejemnika, prejemnik pa nima pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Sodelujoči s sodelovanjem pri vzorčenju podaja izrecno privolitev, da lahko Organizator obdeluje osebne podatke z
namenom sodelovanja pri vzorčenju in izjavlja, da so navedeni podatki pravilni. Seznanjen je z Izjavo o zasebnosti in
pravico, da lahko to privolitev kadarkoli prekliče z dopisom naslovljenim na sedež Organizatorja. Preklic ne vpliva na
zakonitost obdelave pred preklicem. Družba bo posredovane podatke uporabila za izvajanje vzorčenja in s tem
povezano in združljivo obdelavo osebnih podatkov ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja pri vzorčenju. O vseh spremembah bo
Organizator udeležence obvestil z objavami na spletni strani www.arc.si. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne
odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja vzorca, s čimer se udeleženci
izrecno strinjajo. Vzorčenje se lahko prekine v primeru Višje sile, torej okoliščin za katere Organizator ni odgovoren in
jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi vzorčenja obveščeni na spletni
strani www.arc.si.

Kranj, 21.9.2021
Organizator:
ARC-Kranj, d.o.o.
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