PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
»Koliko časa ste vi ali vaš znanec najdlje čakali na specialistični pregled?«

1. Splošne določbe
Pravila sodelovanja v nagradni igri določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni
igri »Koliko časa ste vi ali vaš znanec najdlje čakali na specialistični pregled?« (v
nadaljevanju: nagradna igra), ki bo potekala od 15. maja 2017 do 16. junija 2017 na
spletni strani cakampregled.adriatic-slovenica.si. Na tej spletni strani so objavljena tudi
pravila nagradne igre.

2. Pomen pojmov v nagradni igri
Organizator nagradne igre je Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d., Ljubljanska
cesta 3a, 6503 Koper.
Izvajalec nagradne igre je Frodx, poslovno svetovanje, d. o. o., Poslovna cona A
34, 4208 Šenčur.
Sodelujoči v nagradni igri je oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni
igri, določeni s temi pravili, s katerimi se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinja.
Nagrajenec je med sodelujočimi izžrebana oseba, ki prejme oziroma prevzame
nagrado.

3. Pogoji in potek nagradne igre
V nagradni igri lahko sodeluje vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki v času
trajanja nagradne igre:
- v celoti izpolnijo prijavni obrazec, objavljen na cakampregled.adriaticslovenica.si, kjer izpolnijo tudi vse obvezne osebne podatke, in
- potrdijo sodelovanje v nagradni igri s potrditveno kodo, ki jo prejmejo kot SMSsporočilo na telefonsko številko, ki so jo vpisali v obrazec.
V nagradni igri ne smejo sodelovati in do nagrad niso upravičeni redno ali honorarno
zaposleni v podjetju organizatorja ali podjetju izvajalca in njihovi ožji družinski člani. Za
ožje družinske člane štejejo zakonec, izven zakonski partner in otroci.

V nagradni igri tudi ne morejo sodelovati mladoletniki, pravne osebe in samostojni
podjetniki posamezniki ter rezidenti drugih držav (oziroma te osebe niso upravičene
do nagrade).
Oseba lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat samkrat, vendar lahko svoje možnosti
za pridobitev nagrade izboljša s priporočili nagradne igre drugim osebam.
Sodelujoči lahko nagradno igro priporočajo tako:
(a) da v obrazcu za priporočanje vpišejo pet veljavnih elektronskih naslovov
svojih prijateljev ali znancev in si za vsakih pet novih priporočil prislužijo en
dodaten glas pri žrebu,
(b) da nagradno igro delijo na svoji ali prijateljevi Facebook strani ter tako
pridobijo en dodaten glas pri žrebu, ne glede na to, kolikokrat delijo nagradno
igro.
V primeru, da sodelujoči priporoča nagradno igro na način, kot opisan zgoraj pod točko
(a), sodelujoči izrecno potrjuje in zagotavlja organizatorju, da je od osebe, čigar enaslov posreduje v okviru te nagradne igre, prejel izrecno soglasje za takšno
posredovanje e-naslova za potrebe te nagradne igre. V primeru, da se izkaže, da
zagotovilo sodelujočega ni bilo resnično, je sodelujoči odgovoren za morebitne
posledice, ki bi zaradi tega nastale.
Sklenitev novega zavarovanja pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Nagrada in nagradno žrebanje
Nagrada je 3.000 evrov, ki se nagrajencu izplača v enkratnem znesku na nagrajenčev
osebni TRR-račun, in sicer v roku 30 dni od razglasitve nagrajenca.
Organizator nagradne igre bo nagrajenca izžrebal med vsemi sodelujočimi 19. junija
2017. Žreb izvede dvočlanska komisija nagradne igre, sestavljena iz naslednjih članov:
-

Boštjan Jenko in Helena Intihar Truden, oba zaposlena pri organizatorju.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen po e-naslovu. Izžrebanec se mora na poslano epošto odzvati najkasneje v roku 5 dni od prejema obvestila – po tem datumu prevzem
nagrade ni več mogoč. Organizator ni odgovoren za morebitne tehnične težave, ki bi
izžrebancu onemogočale pravočasen odziv, odgovor ali prejem sporočila, prav tako ni
odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali
nedelujoč elektronski naslov.
Nagrade ni mogoče zamenjati, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo,
kot je bila izžrebana. Če nagrajenec ne prevzame nagrade, je organizator nagradne
igre ni dolžan podeliti drugemu udeležencu nagradne igre.

Za namen izplačila nagrade in plačilo akontacije dohodnine mora nagrajenec
organizatorju v času 7 dni od prejema e-obvestila posredovati naslednje podatke:
davčno številko, davčno izpostavo, EMŠO, TRR-račun in banko, pri kateri je odprt.
Po potrditvi prejema nagrade in prejetih v zgornjem odstavku naštetih podatkov bo
nagrajenčevo ime, priimek in kraj objavljeno tudi na spletni strani
cakampregled.adriatic-slovenica.si. Prav tako se izžrebanec strinja, da se bo osebno
udeležil podelitve nagrade ter da organizator javno objavi obvestilo in fotografije s
podelitve nagrade.

5. Davek od nagrade
Ker nagrada presega 42 EUR, se nagrajencu všteva v letno davčno osnovo za odmero
dohodnine. Dobitek v nagradni igri se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2)
obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega
odtegljaja. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu
z veljavnimi predpisi. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Morebitne
druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca.

6. Varstvo osebnih podatkov
Sodelovanje sodelujočega v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za obdelavo vseh njegovih
osebnih podatkov, ki so bili za potrebe nagradne igre posredovane organizatorju.
Sodelujoči soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od
sodelujočega, ter jih obdeluje oz. 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.
Nagrajenec dovoljuje organizatorju, da njegove osebne podatke (ime, priimek, kraj)
javno objavi na svoji spletni strani.
Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo
nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli 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 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali

uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o
tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve sodelujoči ne nosi nobenih stroškov.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator.

7. Pogoji sodelovanja in druge določbe
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 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.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko
organizator odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče prek spletnega
naslova nagradne igre. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za
nastalo škodo.
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.
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