PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »AS SPECIALISTI«

1. Uvodne določbe
Pravila nagradne igre določajo način sodelovanja in izvedbo nagradne igre »AS SPECIALIST« (v
nadaljevanju: nagradna igra).
2. Pomen nekaterih pojmov
Organizator nagradne igre je Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d., Ljubljanska cesta 3a, 6503
Koper.
Sodelujoči v nagradni igri je oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, določeni s
temi pravili.
Nagrajenec je oseba, ki prejme oziroma prevzame nagrado.

3. Pogoji in potek nagradne igre
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe (razen s. p.), ki v času od 8. 4. 2017 do 30. 4. 2017:
-

odgovorijo na vsa 3 nagradna vprašanja in
izpolnijo vse obvezne osebne podatke.

Zaposleni in študenti pri organizatorju, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ne smejo
sodelovati v nagradni igri oziroma niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene
te nagradne igre štejejo zakonec, izven zakonski partner in otroci. Sklenitev novega zavarovanja pri
organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
4. Nagrade in nagradno žrebanje
Nagradni sklad:
- 1x pametna ura Fitbit v vrednosti največ 250 EUR ali
- 1× tedenski najem apartmaja za 4 osebe v Kranjski Gori,
Nagrado bomo izžrebali izmed vseh sodelujočih, žrebanje bo 5. 5. 2017 v poslovnih prostorih
organizatorja. Nagrajenci bodo objavljeni v roku 5 delovnih dni po opravljenem nagradnem žrebanju
na spletni strani www.as.si.
5. Prevzem nagrad
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po e-mailu, nagrade jim bodo poslane na poštni naslov. Za
nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci v času 14 dni od prejema obvestila,
dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V

primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do
nagrade.

6. Davki od nagrad
Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.
Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2)
obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja.
Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20
EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z
obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti
bremenijo nagrajence.
7. Varovanje osebnih podatkov
Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec soglaša, da organizator nagradne igre
hrani vse podatke, pridobljene od udeleženca, in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja
nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in
akcijah), vse do preklica. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v
skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim
osebam.
Nagrajenci dovoljujejo organizatorju, da njihove osebne podatke (ime, priimek, kraj) javno objavi na
svoji spletni strani. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se s strani organizatorja nagradne igre njegovi podatki
začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na
sedež organizatorja nagradne igre. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni
podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa
bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov o
nagrajencu ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te nagradne
igre. Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.
8. Končne določbe
Pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.as.si, stopijo v veljavo z 8. 4. 2017. Šteje
se, da so sodelujoči seznanjeni s pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo
upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru
kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave,
bodisi iskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator 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.
Adriatic Slovenica d. d.
Koper, 7. 4. 2017
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