Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah na Facebook
strani Adriatic Slovenica
1. Uvodne določbe
Pravila določajo način sodelovanja v nagradnih igrah na Facebook strani Adriatica Slovenice
d.d. preko povezave: https://www.facebook.com/Adriatic.Slovenica (v nadaljevanju:
nagradne igre).
Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in
ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov
udeležencev nagradne igre.
2. Splošne določbe
Organizator nagradnih iger je Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta
3a, 6503 Koper.
Udeleženec nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v
nagradni igri.
Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem nagrade v skladu s temi
pravili.
Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične, ki so rezidenti Republike
Slovenije ter v obdobju trajanja nagradne igre na Facebook strani
https://www.facebook.com/Adriatic.Slovenica poiščejo objavo za nagradno igro in
sledijo navodilom iz objave za nagradno igro. V nagradni igri ne morejo sodelovati
samostojni podjetniki posamezniki. Udeleženci v nagradni igri so dolžni upoštevati tudi
pravila družbenega omrežja Facebook.
Zaposleni in študenti, ki so zaposleni 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, zunajzakonski partner in otroci.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema ta pravila nagradne igre, ki
so objavljena na www.as.si/nagradne-igre, povezava do pravilnika pa je objavljene v
posamezni objavi nagradne igre na https://www.facebook.com/Adriatic.Slovenica.
Sklenitev zavarovanja pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
4. Nagradni sklad in žrebanje
V nagradnem skladu so nagrade, ki so natančno opredeljene v besedilu v objavi nagradne
igre. Denarno izplačilo nagrade ni možno. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado,
drugo blago ali drugo storitev.

Žrebanje nagrad ni javno in poteka v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Celovška
cesta 206, 1000 Ljubljana. Izid žrebanja je naključen. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje
v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti dobiti nagrado. Organizator si pridružuje
pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, izloči iz
sodelovanja v nagradni igri. Žrebanje poteka na datum, zapisan v objavi nagradne igre. O
žrebanju se pripravi zapisnik, ki se hrani na naslovu organizatorja.
Izid nagradnega žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso mogoče. Nagrade ni možno
zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo. Ob
izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti
nagrado. Izžrebanci (ime, priimek in kraj ali ime FB profila) bodo objavljeni v objavi nagradne
igre na Facebook strani https://www.facebook.com/Adriatic.Slovenica.

5. Objava in obveščanje nagrajencev ter koriščenje nagrad
Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade, vključno s potrebnimi podatki, ki
jih bo moral posredovati organizatorju, obveščen preko Facebook strani organizatorja ali epošte. Nagrajenec mora organizatorju najkasneje do datuma, navedenega v objavi, poslati
potrebne podatke preko zasebnega Facebook sporočila organizatorja ali e-pošte. V primeru
osebnega prevzema nagrade mora nagrajenec organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti
na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in kopijo elektronskega
obvestila o žrebu. Če izžrebanci nagrad ne prevzamejo do datuma, navedenega v objavi
nagradne igre, izgubijo pravico do nagrade. Organizator te nagrade ni dolžan podeliti drugemu
udeležencu. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.
Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so izžrebanci dolžni organizatorju
nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da
izžrebanec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.
Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o identiteti
izžrebanca ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te
nagradne igre.

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. Če je izžrebanec mladoletna
oseba, posreduje davčno številko tisti izmed staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki za
mladoletnika uveljavlja dohodninsko olajšavo in zanj tudi prevzame nagrado. Če nagrajenec
podatkov ne posreduje do roka, zapisanega v pozivu zavarovalnice, se šteje, da nagrade ne
želi sprejeti in se mu ne podeli.

7. Varovanje osebnih podatkov
Nagrajenec soglaša in izrecno dovoljuje, da organizator hrani in obdeluje njegove osebne
podatke za namen izvajanja nagradne igre.. Pridobljene podatke bo organizator skrbno

varoval, hranil v svojih zbirkah in jih uporabljal v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni še največ 36 mesecev.
Izžrebanci organizatorju dovoljujejo, da njihove osebne podatke (ime, priimek ali naziv
Facebook profila) javno objavi na svoji Facebook strani.
Udeležencem so zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka,
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec lahko kadar koli
zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvajanja
nagradne igre s strani organizatorja. Pisno zahtevo pošlje na poštni naslov organizatorja ali
po elektronski pošti info@as.si ali to sporoči prek brezplačne telefonske številke 080 11 10.
Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali
uporabljati za namen izvajanja nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem
tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Informacija
o obdelavi osebnih podatkov pri organizatorju je objavljena na www.as.si/vop.
8. Odgovornost
Organizator ne odgovarja za:
- (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,
- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,
- (ne)delovanje spletne storitve, 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 nagradni igri.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v
nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne prevzema nobene
odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel
kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno
odgovornost.
9. Končne določbe
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.as.si in stopijo v veljavo s 1. 9. 2018.
Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, da se z njimi strinjajo in se
zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so v okviru nagradne igre
posredovani osebni podatki točni in pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti,
štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, 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
udeleženci obveščeni na isti spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega
obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Ljubljana, 1. 9. 2018

