
 

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni anketi  Zadovoljstvo s knjižničnimi 
storitvami UM 

 

1. Splošne določbe 
 

Ta pravila in pogoji opredeljujejo uporabo in potek nagradne ankete »Zadovoljstvo s knjižničnimi 
storitvami UM« ter sodelovanje v nagradni igri, ki poteka v okviru te ankete. 
 
Organizator nagradne ankete je UM, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju: organizator).  
 

2. Pogoji sodelovanja 
 

V anketi lahko sodelujejo študentje in zaposleni Univerze v Mariboru, stari nad osemnajst (18) let in več, 
ki v vprašalniku zaupajo svoj elektronski naslov in izpolnijo ter oddajo vprašalnik v skladu z navodili. 
 
Zaposleni v Univerzitetni knjižnici Maribor, ki je članica Univerze v Mariboru, ali kdorkoli drug, ki je 
neposredno povezan z nagradno igro, sme izpolniti vprašalnik, vendar se ne sme prijaviti za nagradno igro. 
 
Vsi sodelujoči, ki bodo preko vprašalnika zagotovili veljaven e-poštni naslov in ki bodo izpolnili vprašalnik 
v skladu z navodili in ne sodijo med omejitve pod drugi odstavek 2. točke, so udeleženci nagradne igre in 
se smatra, da se strinjajo z navedenimi pogoji. 
 

3. Trajanje nagradne ankete 
 
Anketa se izvaja od 25. 11. 2016 do 14. 12. 2016 do 24.00 ure. Oddani vprašalniki izven roka in posledično 
prijave na nagradno igro se ne bodo upoštevali. 
 

4. Način sodelovanja 
 
 
Če želite sodelovati v nagradni igri, morate izpolniti vprašalnik in oddati svoj e-poštni naslov. Če imate 
kakršna koli vprašanja o tem, kako vstopiti v vprašalnik ali v zvezi z nagradno igro, vas prosimo, 
kontaktirajte kakovost.ukm@um.si.  
 
Dovoljen je en vnos na osebo. Navedbe v imenu druge osebe niso dovoljene, prav tako ne skupna stališča. 
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Univerza v Mariboru in Univerzitetna knjižnica Maribor ne prevzema nobene odgovornosti  za vnose, ki so 
se izgubili, bili oddani prepozno, napačno usmerjeni ali nepopolni oz. jih ni bilo mogoče prejeti iz 
kakršnegakoli tehničnega ali drugega razloga. Dokazilo o oddaji izpolnjenega vprašalnika ni dokazilo o 
prejemu vprašalnika v Univerzitetni knjižnici Maribor. 
 

5. Izbor nagrajencev 
 

Vsi sodelujoči v nagradni anketi, ki bodo izjavili strinjanje s sodelovanjem v nagradni igri ter obenem 
posredovali veljaven in delujoč naslov svoje elektronske pošte, bodo ob zaključku nagradne igre vključeni 
v nagradni žreb. 
 
Nagrajenec bo izbran naključno v skladu s temi splošnimi pogoji. Iz naključno izbranih 50 e-poštnih 
naslovov bo izbran nagrajenec nagradne igre. Žrebanje bo izvedeno z naključnim računalniškim procesom. 
Žrebanje bo potekalo 16. januarja 2017. 
 
Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po elektronski pošti v roku štirinajst dni po 16. januarju 2017. 
Če se izbran nagrajenec v roku štirinajst dni ne odzove, se žrebanje ponovi in se nagrada podeli 
naslednjemu izžrebanemu nagrajencu v skladu z zgoraj opisanimi postopkom. Nagrajenec se lahko odloči, 
da sprejem ali zavrne nagrado. V primeru, da nagrajenec nagrado zavrne, bo Univerzitetna knjižnica izbrala 
drugega nagrajenca. 
 

6. Nagrada in prevzem nagrade 
 

Nagrajenec bo prejel knjižno nagrado.  
 
Nagrada bo nagrajencu podeljena osebno, na dan obeležitve kulturnega praznika 8. februarja 2017 v 
Univerzitetni knjižnici Maribor.  
 
UKM si pridržuje pravico do spremembe datuma podelitve nagrade. Prejete nagrade ni mogoče zamenjati, 
prenesti na drugo osebo ali zamenjati za gotovino. 
 
Univerzitetna knjižnica Maribor si pridržuje pravico zamenjave nagrade z drugo nagrado podobne 
vrednosti. 
 
Če se ugotovi, da je izbran nagrajenec kršil pravila in pogoje sodelovanja, ima Univerzitetna knjižnica 
Maribor pravico nagrado zadržati in jo podeliti drugemu izžrebanemu nagrajencu. 
 
Univerza v Mariboru oz. Univerzitetna knjižnica Maribor ne prevzema odgovornosti za morebitne stroške 
povezane z nagrado in ti niso vključeni v nagrado. 
 

7. Varovanje informacij in osebnih podatkov 
 

Sodelujoči v anketi organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih 
osebnih podatkov sodelujočih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list 
RS št. 86/04 in 67/07). Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Z vstopom v nagradno 
igro, se strinjate z zbiranjem, hrambo, uporabo in distribucijo vaših osebnih podatkov za obdelavo za 
namen nagradne igre. Po zaključku nagradne igre (po podelitvi nagrade) bodo osebni podatki, to je e-
poštni naslov, izbrisan. 



 
Izvajalec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe 
ankete.  
 
Nagrajenec izvajalcu dovoljuje objavo svojega imena in priimka v sredstvih javnega obveščanja in na 
svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih ankete oz. prevzema nagrade. 
 

8. Odgovornosti organizatorja 
 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo 
določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne 
napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne 
igre. 
 
Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• (ne)delovanje spletne strani UKM ali aplikacije spletne ankete,  
• (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,  
• nedelovanje spletne aplikacije, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 

električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,   
• vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v anketi.  

 
Izvajalec ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v anketi (z uporabo 
dostopa do svetovnega spleta, itd.). 
 

9. Končne določbe 
 

Organizator si pridržuje pravico, da zaradi razlogov, ki so  zunaj nadzora organizatorja, kadarkoli spremeni 
ali prekine žrebanje, začasno ali trajno.  O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator 
udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu. 
 
 
 
 
 
 
Maribor, dne 22. 11. 2016 
       UM, Univerzitetna knjižnica Maribor 


