PRAVILA SODELOVANJA NA DOGODKU
»PREKOLESARIMO SLOVENSKO TURNOKOLESARSKO POT V ENEM DNEVU 2021«

1. Splošne določbe
Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja na dogodku »Prekolesarimo Slovensko
turnokolesarsko pot v enem dnevu« (v nadaljevanju: dogodek), ki bo potekal 11. septembra
2021 na Slovenski turnokolesarski poti. Prijava bo možna prek spletne strani
www.migimigi.si. Dogodek je del skupnosti Migimigi, za katero poleg teh pravil veljajo tudi
splošni pogoji Migimigi, objavljeni na www.migimigi.si/splosni-pogoji-migimigi.
2. Pomen pojmov v pravilih sodelovanja na dogodku
Organizator dogodka je Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.
Izvajalca dogodka sta poleg Planinske zveze Slovenije: Generali, d. d., Kržičeva ulica 3, 1000
Ljubljana in FrodX, poslovno svetovanje, d. o. o., Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana.
Sodelujoči v dogodku je oseba, ki se prijavi na dogodek prek spletnega obrazca na
www.migimigi.si in se strinja s pogoji dogodka. Brez prijave se dogodka ni mogoče udeležiti.
3. Pogoji in potek dogodka
Na dogodku lahko sodeluje vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki se v času trajanja
dogodka prijavi na dogodek tako, da v celoti izpolni prijavni obrazec, objavljen na
https://migimigi.si/stkp1dan-video/ ter soglaša z obdelavo v dogodku pridobljenih osebnih
podatkov na način, kot je predviden s temi pravili.
Na dogodku ne morejo sodelovati mladoletniki, pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki ter rezidenti drugih držav.
Sklenitev novega zavarovanja pri izvajalcu ni pogoj za sodelovanje v nagradnem izzivu.
4. Obdelava osebnih podatkov sodelujočih
Sodelujoči v nagradnem izzivu soglaša, da izvajalec dogodka Generali, d.d. do preklica hrani
vse podatke, pridobljene od sodelujočega, ter jih obdeluje oz. uporablja za namene izvajanja

dogodka in za namene neposrednega trženja, kar obsega naslednje aktivnosti in oblike
obdelave: obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, spremljanje vašega nakupnega
obnašanja kot stranke (tudi za pretekla obdobja), statistično obdelavo, segmentacijo,
profiliranje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, voščilnic, revij, časopisov in vabil na
informativne dogodke ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko
kontaktiranje (na vaše kontaktne podatke) ter zbiranje naročil.
Podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov sodelujočih in njihovih pravicah v zvezi s tem,
so določene v splošnih pogojih Migimigi, objavljenih na www.migimigi.si/splosni-pogojimigimigi.
Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri upravljavcu lahko kontaktirate preko elektronske
pošte: pooblascenec-op.si@generali.com.
5. Pogoji sodelovanja in druge določbe
Šteje se, da so sodelujoči seznanjeni s pravili dogodka, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da
bodo upoštevali pravila dogodka, ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru
kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave,
bodisi tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.
Organizator in izvajalec si pridružuje pravico, da sodelujočega ne vključi v dogodek, če se pojavi
dvom o istovetnosti podatkov o sodelujočem ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje na
dogodku v nasprotju z določili tega dogodka.
V primeru okoliščin, na katere organizator ali izvajalec ne moreta vplivati (višja sila), lahko
organizator ali izvajalec odpove dogodek. O tem mora obvestiti sodelujoče prek spletnega
naslova dogodka. V takšnem primeru organizator in izvajalec sodelujočim ne odgovarjata za
nastale posledice.
Organizator ali izvajalec lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo
sodelujoči obveščeni na istem spletnem naslovu.
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi nepredvidenih okoliščin posamezna etapa ne bo
izpeljana (vodenja z vodnikom iz različnih razlogov ni bilo mogoče zagotoviti, ni prijav, trasa
izbrane etape ni prevozna). V tem primeru bodo prijavljeni pravočasno obveščeni. Predlagana
jim bo udeležba na eni od sosednjih etap.
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