
PRAVILNIK.
NATEČAJ ZA UMETNIKE IN OBLIKOVALCE RE:DESIGN iX.

Umetniška vizija BMW iX.
(v nadaljevanju »pravila«)

1. Splošne določbe.

Nagradni natečaj »RE:DESIGN iX / Umetniška vizija BMW iX« (v nadaljevanju »nagradni natečaj«) organizira 
in izvaja BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
»organizator«).

V teh pravilih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Trajanje nagradnega natečaja/razpisa.

Nagradni natečaj bo potekal od vključno 18. 12. 2021 do vključno 18. 2. 2022.  

3. Sodelovanje v nagradnem natečaju.

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, rojene 
leta 1987 ali mlajše. 

• S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči izjavljajo:

• da so seznanjeni s pravili nagradnega natečaja in da se z njimi strinjajo, vključno s pogoji obdelave 
njihovih osebnih podatkov. 

• da je umetniško delo plod samostojnega dela sodelujočega,

• da soglašajo, da se v primeru izbora med najboljše tri – TOP 3 ali prejema katerekoli od nagrad njihov 
projekt kot tudi ime in priimek javno objavijo.

V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega 
natečaja ali v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunajzakonski 
partner oziroma partner sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze, otroci oziroma posvojenci ter starši 
oziroma posvojitelji) ter vsem drugim pravnim in fizičnim osebam, ki sodelujejo pri organizaciji nagradnega 
natečaja. Navedene osebe bo organizator izključil iz nagradnega natečaja.

Osebe, mlajše od 18 let, lahko sodelujejo v natečaju. Za prijavo, sodelovanje in prevzem morebitne nagrade 
morajo hkrati s posredovanjem podatkov organizatorju predložiti tudi pisno soglasje staršev ali zakonitega 
skrbnika.
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4. Preklic sodelovanja v nagradnem natečaju.

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradnega natečaja prekliče sodelovanje na način, da pošlje 
zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@redesign-bmwix.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz 
nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih 
podatkov, v kolikor ne obstaja pravna podlaga za nadaljnjo hrambo.

5. Potek nagradnega natečaja. 

Posameznik v nagradnem natečaju sodeluje tako, da izpolni in odda internetno prijavnico organizatorja na 
www.redesign-bmwix.si najkasneje do 18. 2. 2022 do 23:59 (CET).

Vsak posameznik lahko sodeluje z največ ENIM avtorskim projektom. 

Natečaj je tematski, zato se morajo dela navezovati na razpisano tematiko – povezava med trajnostjo, 
tehnologijo in prihodnostjo. 

Slikovni material ali fotografije morajo biti oddani v formatu JPG/JPEG ali PDF. Likovna dela so lahko fizično 
ustvarjena v različnih tehnikah in nato digitalizirana/dokumentirana (JPG, PDF). Dela morajo biti ustvarjena v 
času trajanja natečaja.

Najboljša dela bodo izbrana v eni kategoriji, v dveh korakih (opis v točki 7).

6. Nagrade.

Najboljši trije – TOP 3.

Predstavitev projektov v ožjem izboru na platformah BMW Slovenija in platformi Skupine BMW, na družbenih 
omrežjih in na posebni spletni strani, namenjeni temu razpisu.

Medijska izpostavljenost in možnost udeležbe na zaključnem dogodku, mreženje.

Zmagovalci prejmejo denarne nagrade:

1. mesto: 1.500 EUR
2. mesto: 500 EUR
3. mesto: 500 EUR

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene druge protivrednosti. Nagrade prav tako niso 
prenosljive na tretjo osebo. 

Plačilo davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator se zavezuje, 
da bo za nagrajence od vrednosti nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 131. členom 
veljavnega Zakona o dohodnini. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je 
dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Nagrajenci morajo organizatorju posredovati potrdilo o prejemu nagrade, ki ga prejmejo po elektronski pošti. 
V kolikor ne posredujejoj obrazca za prevzem nagrade, ki ga prejme od organizatorja, od organizatorja ni 
upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do 
nagrajenca. Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec sodeloval v 
nasprotju s pravili razpisa. 2



Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema 
in koriščenja nagrade, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo na razpis izrecno strinja. Organizator ni 
odgovoren za poslane podatke, ki so nepopolni, nerazumljivi ali niso bili prejeti.

7. Izbor del in obveščanje nagrajencev.

Najboljša dela bodo izbrana v eni kategoriji, v dveh korakih. 

Izbor bo potekal v dveh delih. 

1. V prvem delu bo prijavljene projekte strokovno ocenila mednarodna žirija, ki bo pri svojem delu, poleg 
vizije umetniškega predrugačenja vozila, pri ocenjevanju upoštevala tudi konceptualno idejo in njeno 
povezavo z razpisano tematiko - trajnostjo, tehnologijo in prihodnostjo.

2. V drugem delu bodo izbrani projekti – TOP 5 – pozvani k pogovoru in predstavitvi na platformi Zoom (10 
min). Po zaključku pogovorov z ekipo BMW Slovenija in žirijo bo v treh (3) delovnih dneh javno objavljen 
seznam najboljših treh – TOP 3 in zmagovalec nagradnega natečaja. 

Podatki o nagrajencih kot so ime in priimek, kratek opis, foto in video materiali avtorskih del bodo objavljeni 
na platformah BMW Slovenija in platformi Skupine BMW, na posebni spletni strani namenjeni temu razpisu in 
družbenih omrežjih.

Obveščanje o rezultatih top 5 in končnega zmagovalca bo potekalo tudi po elektronski pošti, na e-poštni 
naslov, ki ga je prijavitelj oddal ob prijavi:

• obvestilo o zmagovalcu in o izbranih pet – TOP 5 v treh (3) delovnih dneh po zadnji fazi izbora.

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku treh (3) delovnih dni po zaključku natečaja (tj. zaključku 
zadnje faze izbora), in sicer bodo na e-poštni naslov, ki so ga navedli ob prijavi, prejeli elektronsko sporočilo 
s pozivom za posredovanje naslednjih podatkov: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 
številko transakcijskega računa, EMŠO in davčna številka (nagrajeni je davčni zavezanec). Osebe, mlajše od 
18 let, morajo za prijavo, sodelovanje in prevzem nagrade hkrati s posredovanjem podatkov organizatorju 
predložiti tudi pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. V primeru, da se nagrajenec v roku petih (5) 
delovnih dni od poslanega elektronskega sporočila organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo 
udeležbo v nagradnem natečaju in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade, pravico do nagrade pa dobi prvi 
rezervni nagrajenec, za katerega veljajo in ga zavezujejo enaka pravila sodelovanja.

Če se izkaže, da nagrade ni možno podeliti niti prvemu rezervnemu nagrajencu, do nje postane upravičen 
drugi rezervni nagrajenec, za katerega veljajo in ga zavezujejo enaka pravila sodelovanja kot za prva dva. Če 
niti drugemu rezervnemu nagrajencu ni možno podeliti glavne nagrade, ta ostane nepodeljena.

Način prevzema glavne nagrade naknadno opredeli organizator v pisnem dogovoru s posameznim 
nagrajencem.

8. Kršitev pravil.

V primeru kršitve teh pravil nagradnega natečaja ali veljavne zakonodaje si organizator pridržuje pravico, 
da izključi kršitelje iz nagradnega natečaja brez predhodnega opozorila. Če se kršitve izkažejo po razglasitvi 
nagrajencev, organizator nagradnega natečaja kršiteljem ni dolžan podeliti nagrade. V tem primeru se izbere 
novega nagrajenca (rezervni nagrajenec), organizator pa je prost vseh obveznosti do prvotno izbranega 
nagrajenca.
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V primeru, da se kršitev pravil razkrije po podelitvi nagrade, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada. 
Če naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od 
njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

9. Davki.

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Ta bo od navedene vrednosti 
nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne  druge davčne obveznosti ali 
kakršnikoli drugi stroški gredo v breme nagrajenca. Organizator lahko zahteva vpogled v osebni dokument, da 
zagotovi pravilnost podatkov.

10. Varovanje osebnih podatkov.

Osebni podatki so varovani skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1). 

Kateri podatki se zbirajo in zakaj?

V okviru prijave na nagradni natečaj zbiramo podatke kot so ime in priimek, leto/datum rojstva, številko 
mobilnega telefona, elektronski naslov, kratek opis in avtorska dela prijaviteljev. Zbrane podatke uporabljamo 
izključno za namene organizacije in izvedbe natečaja, saj jih potrebujemo za identifikacijo prijaviteljev, 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev (maksimalne starosti), izbor in stik s prijavitelji, ki bodo povabljeni v drugo 
fazo natečaja, objavo top pet in končnega zmagovalca. Pravna podlaga opisane obdelave osebnih podatkov 
je člen 6 (1) (b) GDPR (obdelava, ki je potrebna za izvajanje pogodbe).  

Osebni podatki nagrajencev (npr. ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča in davčna številka, 
transakcijski račun, avtorsko delo) se obdelujejo tudi za davčne namene (plačilo akontacije ipd.). Pravna 
podlaga opisane obdelave osebnih podatkov je izpolnitev zakonske obveznosti.

Po izboru top tri in končnega zmagovalca se skladno s pravili natečaja javno objavijo ime in priimek, kratek 
opis dela, video in fotografije avtorskih del in nagrajencev tako v sklopu digitalne razstave kot tudi predstavitve 
zmagovalnih projektov javnosti v sklopu intervjujev in objav na platformah BMW Slovenija in platformi 
Skupine BMW, družbenih omrežjih in posebni spletni strani omenjeni v tem razpisu. Snemanje in objave se 
izvajajo zaradi izpolnjevanja obveznosti, opredeljenih v nagradnem natečaju. BMW tako dosega tudi namene 
promocije svojih dejavnosti, izdelkov in storitev ter izboljšanja poslovanja. Pravna podlaga opisane obdelave 
osebnih podatkov je člen 6 (1) (b) GDPR (obdelava, ki je potrebna za izvajanje pogodbe).  

Glede na to, da v nagradnem natečaju lahko sodelujejo tudi mladoletne osebe, mora za sodelovanje v 
nagradnem natečaju biti podana tudi odobritev s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe, zato se o 
njih obdelujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek, GSM številka za namen izvedbe nagradne igre. 

Če niso navedeni vsi zahtevani podatki, sodelovanje v nagradnem natečaju ni možno.

Kdo ima dostop do vaših podatkov in kako dolgo jih hranimo?
Dostop do vaših osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe upravljavca (natančneje, žirija organizatorja 
natečaja in odgovorne osebe in pristojni (marketing, IT in pravni) oddelki). Podatki o top tri in končnem 
zmagovalcu (ime in priimek, video in foto materiali, intervjuji in digitalna razstava) bodo objavljeni na 
platformah BMW Slovenija in platformi Skupine BMW, družbenih omrežjih in posebni spletni strani omenjeni 
v tem razpisu. Vpogled v navedene podatke imajo lahko vsi obiskovalci kanalov, na katerih bodo ti podatki 
objavljeni. 
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Osebni podatki se lahko posredujejo nekaterim kategorijam prejemnikov, predvsem  povezanim osebam, 
javnim organom (npr. pristojni davčni urad), našim ponudnikom tehničnih in IT storitev, marketinškim 
agencijam (izvajalec nagradne igre) in drugim pogodbenim obdelovalcem (npr. ponudniki storitev dostave, 
banke).

V primerih, ko prejemniki podatkov delujejo kot naši pogodbeni obdelovalci podatkov (npr. ponudniki tehničnih 
in IT storitev) zagotavljamo, da obdelava osebnih podatkov s strani takih obdelovalcev podatkov poteka na 
podlagi naših dokumentiranih navodil in da so se obdelovalci zavezali, da bodo varovali osebne podatke v 
skladu s tem obvestilom, standardi in ravni varstva osebnih podatkov, enakovredne tistim, ki jih zagotavlja 
BMW Slovenia in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. To zagotavljajo pogodbe o 
obdelavi podatkov, ki jih BMW Slovenia d.o.o. sklene za ta namen. Vaše osebne podatke obdelujemo znotraj 
EU in Evropskega  gospodarskega prostora (»EGP«) in jih ne iznašamo tretjim osebam izven območja EU/
EEA.

Razen v navedenem obsegu, pridobljenih podatkov ne bomo posredovali ali razkrili tretjim osebam.

Osebni podatki, predloženi kot del prijave na natečaj, se hranijo za čas trajanja natečaja in krajše obdobje 
(največ 6 mesecev) po razglasitvi končnega zmagovalca za reševanje morebitnih pritožb v zvezi z natečajem. 
Podatki se dlje hranijo le izjemoma, če so bili začeti sodni postopki ali če so ogroženi, v času zastaralnih rokov, 
torej do pravnomočnega zaključka postopka.

Osebni podatki  top pet in končnega zmagovalca, ki so potrebni za izpolnitev obveznosti na podlagi davčne 
zakonodaje se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne 
zakonodaje.

Podatke o top pet in končnem zmagovalcu objavljamo na omenjenih kanalih v obdobju, ki je potrebno za 
promocijo naših dejavnosti, izdelkov in storitev (največ [tri / pet let] od objave). 

Vaše pravice in kontaktni podatki
Poizvedbe in zahteve, ki nam bodo posredovane, bomo obdelali brez nepotrebnega odlašanja in v skladu z 
zakonskimi obveznostmi, vas pa bomo obvestili o sprejetih ukrepih.

• Pravica do dostopa do informacij: Imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni 
podatki in pravico dostopa o obdelavi osebnih podatkov (npr. namen obdelave, kategorije osebnih 
podatkov in izvor, kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov, obdobje hrambe, ali obstaja avtomatsko 
odločanje).

• Pravica do izbrisa: Lahko tudi zahtevate, da vaše podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo, če 
ne obstaja zakonit razlog za nadaljnjo obdelavo (npr. vaši podatki niso več potrebno glede na namen za 
katerega so bili obdelovani). Če takšen zakonit razlog vseeno obstaja, vas bomo o tem podrobno obvestilo 
v našem odgovoru na vašo zahtevo.

• Pravica do popravka: če so podatki, ki smo jih shranili o vas, netočni, imate pravico zahtevati, da jih 
popravimo. Ob upoštevanju namenov obdelave, imate pravico dopolniti nepopolne osebne podatke, kar 
vključuje tudi možnost predložitve dopolnilne izjave.

• Pravica do omejitve obdelave: Če vaših podatkov ne moremo oziroma ne smemo izbrisati, lahko 
zahtevate, da podatkov preprosto ne smemo več uporabljati. To imenujemo omejitev obdelave. Pravico 
do omejitve obdelave imate, če: izpodbijate točnost podatkov; obdelava je nezakonita in nasprotujete 
izbrisu in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; osebnih podatkov za namene obdelave ne 
potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ste vložili 
ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov in čakate na potrditev.
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• Pravica do preklica privolitve: ko vaše podatke obdelujemo na podlagi privolitve, imate pravico, da kadar 
koli prekličete svojo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen tega nagradnega natečaja. 
To ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve, preden je bila privolitev preklicana.

• Pravica do ugovora: ko vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, imate pravico do 
ugovora obdelavi vaših podatkov. V primeru takega ugovora vaših osebnih podatkov ne bomo nadalje 
obdelovali, razen če lahko dokažemo, da za obdelavo obstajajo nujni legitimni razlogi, ki presegajo vaše 
interese ali če je to potrebno za izpolnitev ali obrambo naših pravnih zahtevkov.

• Pravica do prenosljivosti: Če obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z 
avtomatiziranimi sredstvi, imate pravico zahtevati izpis podatkov, ki nam jih posredujete v strukturirani, 
združeni in strojno berljivi obliki. V kolikor je to tehnično izvedljivo, imate  pravico, da osebne podatke 
posredujemo neposredno drugemu upravljavcu.

Kontakti za uveljavljanje pravic:

BMW Slovenia d.o.o. (Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana)
E-pošta: info.si@bmw.com
Tel.: +386 1 777 45 40

Prav tako imate kadarkoli pravico vložiti pritožbo glede obdelave vaših osebnih podatkov pri nadzornem 
organu za varstvo podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 
01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov zagotovil tehnično izvedbo nagradnega 
natečaja in pošiljanje nagrad. Organizator bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo 
na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi v skladu z veljavno 
zakonodajo.

11. Avtorske pravice

Sodelujoči nagradnega natečaja posredujejo slikovna, umetniška dela ali fotografije, ki so lahko avtorsko 
delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). S prijavo svojih v nagradni natečaj, ter v 
primeru izbora med najboljših 5 pet – TOP 5 -  del, le ti izrecno in nepreklicno dovoljujejo organizatorju, da 
dela neomejeno reproducira v fizični obliki v vseh medijih (TV, tiskani mediji), na internetu (spletna mesta, 
mobilni internet), na razstavah, sejmih v salonih in drugih oblikah javnih predstavitev in v oglasnih sporočilih 
vseh formatov in v zvezi s tem sodelujoči nagradnega natečaja na izvajalca nagradnega natečaja prenašajo 
časovno in prostorsko neomejene materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah v obsegu, potrebnem za reprodukcijo avtorskih del. Organizator bo pri vseh reprodukcijah avtorskih 
del, kjer je to objektivno mogoče, navajal ime in priimek avtorja avtorskega dela ali pa ime, ki ga izbere avtor v 
sodelovanju z organizatorjem. 

Organizator ima pravico iz natečaja izločiti delo, za katero oceni, da je njena vsebina žaljiva ali neprimerna 
oziroma, da njena vsebina krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine ali pa njena 
uporaba ni možna.
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12. Omejitev odgovornosti.

Organizator si kot izključni izvajalec nagradnega natečaja pridržuje pravico, da ne podeli nagrade ali da 
sodelujočega izključi iz natečaja brez predhodnega opozorila, če:

• se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca ali

• se ugotovi, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali

• se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradnem natečaju v nasprotju s pravili nagradnega natečaja, 
ali

• se tudi po obvestilu nagrajencev nihče ne odzove za prevzem nagrade v skladu s temi pravili in glede na 
navodila organizatorja nagradnega natečaja.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso njegova 
krivda (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrado podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali 
do trenutka prekinitve, ali pa da nagradnega natečaja, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne 
dokonča oziroma ga odpove ali prekine. O tem bo organizator objavil obvestilo na platformah BMW Slovenija, 
na družbenih omrežjih in na posebni spletni strani, namenjeni temu nagradnemu natečaju. Facebook strani 
Evropske komisije (https://www.facebook.com/evropska.komisija/). V tem primeru organizator ne odgovarja 
za kakršno koli škodo, nastalo sodelujočim.

13. Objava pravil.

Ta pravila so objavljena na spletni strani organizatorja www.redesign-bmwix.si.

14. Reševanje sporov.

Vse pritožbe v zvezi z nagradnim natečajem rešuje organizator. Pritožbe naslovite na organizatorjev e-poštni 
naslov info@redesign-bmwix.si. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe rešil v najkrajšem 
možnem času in o tem obvestil pritožnika. 

Za vse morebitne spore v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je 
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Končne določbe.

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila 
nagradnega natečaja, ki so objavljena na spletni strani www.redesign-bmwix.si. 

Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradnega natečaja.

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil ter se zavezuje, da 
bo ob vsaki njihovi spremembi oziroma dopolnitvi spremenjena oziroma dopolnjena pravila objavil na spletni 
strani www.redesign-bmwix.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna 
in velja za vse sodelujoče.

Ljubljana, 18. 12. 2021

7


