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Pogoji tekmovanja #EUROat20 ECB-QuizClash 

Evropska centralna banka (ECB) ob pomoči podjetja MAG Interactive AB ob 20. obletnici eura organizira 

tekmovanje v obliki kviza. Tekmovanje »#EUROat20 ECB-QuizClash« bo potekalo od 10.00 na dan 

18. februarja 2019 do 23.59 na dan 10. marca 2019. 

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi, ki prebivajo v Evropski uniji (EU)
1
 in izpolnjujejo pogoje za registracijo 

v aplikaciji QuizClash
2
 [povezava]. 

Igralci in igralke morajo za reševanje kviza in za sodelovanje v tekmovanju izvesti naslednje korake: 

1. prenesti mobilno aplikacijo QuizClash in ustvariti račun (z uporabniškim imenom, e-poštnim 

naslovom in geslom); 

2. odigrati celoten kviz »#EUROat20«, ki je prikazan na prvi strani aplikacije; 

3. po zadnjem dnevu tekmovanja (10. marec 2019) bo potekal žreb, s katerim bo med sodelujočimi, 

ki so pravilno odgovorili na vseh 18 vprašanj v kvizu, izbranih 30 zmagovalcev in zmagovalk; 

4. zmagovalci in zmagovalke bodo znotraj aplikacije QuizClash prejeli obvestilo z zahtevo, da 

podjetju MAG Interactive AB pošljejo e-sporočilo, da želijo prejeti nagrado. Da bi prejeli obvestilo, 

morate zagotoviti, da je funkcija potisnih obvestil (push notifications) omogočena tako v aplikaciji 

kot tudi na vaši mobilni napravi; 

5. od trenutka, ko je obvestilo poslano, bodo imeli zmagovalci in zmagovalke deset delovnih dni 

časa, da na kontaktni e-poštni naslov pošljejo e-sporočilo, s katerim bodo dokazali izpolnjevanje 

pogojev in se potegovali za nagrado. Morali bodo tudi prebrati in sprejeti pogoje tekmovanja ter 

pogoje, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov; 

6. po preverjanju izpolnjevanja pogojev bodo lahko zmagovalci in zmagovalke izbirali med dvema 

nagradama, ki sta na voljo: enomesečna kontinuirana vozovnica Interrail Global Pass ali iPad Pro 

(10,5”, 64GB). Nagrade bo podelila ECB; 

7. zmagovalci in zmagovalke bodo upravičeni samo do ene nagrade; 

8. zaposleni v Evropskem sistemu centralnih bank (ESCB) in v podjetju MAG Interactive AB – 

oziroma njihovi bližnji sorodniki (soprog oz. soproga, partner oz. partnerica, starši, otroci ter 

sestre ali bratje) – ne smejo sodelovati v tekmovanju; 

9. veljajo tudi pogoji uporabe storitev podjetja MAG Interactive AB [povezava].  

                                                      
1
  Države v Evropski uniji so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, 

Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Velika Britanija. 

2
  V skladu s pogoji uporabe storitev podjetja MAG Interactive AB velja za osebe, ki želijo igrati igre tega 

podjetja ali uporabljati njegove storitve, naslednja obvezna najnižja starost, ki se od države do države 
razlikuje: 16 let – Francija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Slovaška; 15 let – 
Finska; 14 let – Avstrija; 13 let – vse ostale države. 

https://www.maginteractive.com/
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
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Če registracija ni v skladu s temi pogoji, bo zadevni posameznik ali posameznica diskvalificiran.  

 

Varstvo podatkov 

1. Pravni okvir za varstvo podatkov, ki velja za ECB 

Vsi osebni podatki, ki jih posredujejo udeleženci in udeleženke, se bodo obdelovali v skladu z zakonodajo 

EU o varstvu podatkov.
3
  

2. Katere osebne podatke bomo obdelovali? 

ECB bo obdelovala podatke, ki so jih zmagovalci in zmagovalke posredovali v obrazcu za registracijo, tj. 

uporabniško ime in e-poštni naslov, ter vse druge informacije, ki so potrebne za podelitev nagrade, tj. 

ime, priimek, datum rojstva, naslov ter – če so zmagovalci in zmagovalke izbrali vozovnico Interrail Global 

Pass – državljanstvo in številko potnega lista ali osebne izkaznice. 

3. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov? 

ECB je upravljavec podatkov, generalni direktorat Stiki z javnostjo pa je odgovoren za obdelavo vaših 

osebnih podatkov.  

Gostitelj tekmovanja je švedski zunanji ponudnik MAG Interactive AB, ki obdeluje podatke, zbrane z 

mobilno aplikacije QuizClash. 

4. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke in kakšno pravno podlago imamo? 

Vsi osebni podatki se zbirajo in obdelujejo na podlagi soglasja udeležencev in udeleženk, in sicer za 

namene upravljanja tekmovanja, kar vključuje kontaktiranje in zagotavljanje informacij udeležencem in 

udeleženkam, dodeljevanje nagrad ter objavljanje imen in priimkov oziroma uporabniških imen 

zmagovalcev in zmagovalk na spletnem mestu ECB oziroma nacionalnih centralnih bank ESCB oziroma 

drugih institucij EU kakor tudi na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram, Twitter in LinkedIn. 

S posredovanjem zahtevanih osebnih podatkov udeleženci in udeleženke soglašajo z njihovo obdelavo. 

Udeleženci in udeleženke lahko soglasje kadarkoli umaknejo tako, da se obrnejo na generalni direktorati 

ECB Stiki z javnostjo po e-pošti na naslov ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. Prihodnja obdelava 

njihovih osebnih podatkov se bo končala, ko bodo umaknili soglasje, vendar bo predhodna obdelava 

podatkov ostala zakonita. 

5. Kdo dobi vaše osebne podatke? 

Osebni podatki, s katerimi udeleženci in udeleženke izpolnijo obrazec za registracijo, bodo razkriti 

naslednjim prejemnikom:  

 zaposlenim v generalnem direktoratu ECB Stiki z javnostjo, ki so zadolženi za upravljanje 

tekmovanja; 

 zaposlenim v nemški potovalni agenciji Westtours-Reisen GmbH, ki bodo po navodilih 

ECB in v njenem imenu obdelovali podatke tistih zmagovalcev in zmagovalk, ki so kot 

nagrado izbrali vozovnico Interrail Global Pass. 

Ime in priimek oziroma uporabniško ime zmagovalcev in zmagovalk, ki bodo objavljeni na spletnem 

mestu ECB in na družbenih omrežjih, bodo dostopni širši javnosti.  

6. Koliko časa bomo hranili vaše podatke? 

ECB bo osebne podatke hranila tri (3) mesece od datuma, ko so bili osebni podatki posredovani. Po 

preteku 3-mesečnega obdobja bodo podatki izbrisani. 

                                                      
3
 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES. 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1548090077577&uri=CELEX%3A32018R1725


 

 Stran 3 od 3 

 

Osebni podatki, objavljeni na spletnem mestu ECB ali na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, 

Twitter ali LinkedIn), se bodo hranili tako dolgo, kot to navaja posamezno spletno mesto/družbeno 

omrežje v svoji izjavi o varstvu zasebnosti. 

7. Vaše pravice 

Imate pravico, da dostopate do osebnih podatkov, jih popravite ter (z določenimi omejitvami) zahtevate 

izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725. Svoje pravice 

lahko uveljavljate tako, da generalnemu direktoratu ECB Stiki z javnostjo pošljete e-sporočilo na naslov 

ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. 

Vsa vprašanja v zvezi z osebnimi podatki lahko pošljete uradni osebi za varstvo podatkov v ECB po e-

pošti na naslov dpo@ecb.europa.eu. 

Poleg tega imate pravico, da se glede obdelave vaših osebnih podatkov kadarkoli obrnete na evropskega 

nadzornika za varstvo podatkov. 

 

Odpoved tekmovanja in veljavna zakonodaja 

ECB in MAG Interactive AB si pridržujeta pravico, da kadarkoli odpovesta celotno tekmovanje ali del 

tekmovanja. 

To tekmovanje ureja nemška zakonodaja. O vseh primerih, ki niso posebej določeni v teh pogojih, bo 

odločala ECB in njene odločitve bodo dokončne. Vse zahtevke je treba vložiti v dveh mesecih od datuma 

zaključka tekmovanja. 

 

To je informativni prevod. Pravno veljavo imajo samo pogoji tekmovanja v angleški različici. 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu/

