PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »ZAUPAJTE NAM SVOJE
MNENJE IN PODATKE TER OSVOJITE PREDPLAČNIŠKO KARTICO VISA«
1. SPLOŠNE DOLOČBE
V skladu s temi pravili in pogoji sodelovanja organizator Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, 2505 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: organizator) v okviru raziskave »Zaupajte nam
svoje mnenje in podatke« prireja nagradno igro z imenom »Zaupajte nam svoje mnenje in
podatke ter osvojite predplačniško kartico Visa« (v nadaljevanju: nagradna igra).
Nagradna igra potekala v času izvajanja navedene raziskave od 12.9.2016 do vključno
15.11.2016.
Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi sodelujoči enake možnosti
dobiti nagrado. Če je sodelujoči izpolnil vprašalnik večkrat, se v nagradni igri upošteva samo
en vprašalnik, kar pomeni, da lahko posameznik v nagradni igri sodeluje le enkrat.
Namen nagradne igre je pridobiti mnenje o zadovoljstvu in podatke.

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki so v navedenem obdobju izpolnile vprašalnik »Zaupajte nam svoje
mnenje in podatke«. Udeleženci nagradne igre ta pravila in pogoje sodelovanja sprejmejo in
so jih dolžni upoštevati.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre.
Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli
kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero
zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri sodelujejo osebe, ki so v času trajanja nagradne igre, to je od 12.9.2016 do
vključno 15.11.2016 do 24. ure, izpolnile vprašalnik »Zaupajte nam svoje mnenje in
podatke«.
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Po zaključku raziskave bo komisija izžrebala 3 nagrajence nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema ta pravila in pogoje
sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe
pravil in pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo o spremembah obvestil sodelujoče.

4. OPIS NAGRADE
Organizator bo podelil tri nagrade:
1. 300,- evrov na predplačniško kartico Visa Nove KBM
2. 200,- evrov na predplačniško kartico Visa Nove KBM
3. 100,- evrov na predplačniško kartico Visa Nove KBM.

5. POTEK ŽREBANJA
Žrebanje bo izvedeno naključno elektronsko. Nadzorovala ga bo tričlanska komisija,
sestavljena iz treh zaposlenih pri organizatorju nagradne igre. V primeru, da med člani
komisije nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloči z večino, pri čemer ima
vsak član en glas.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
- datumu, uri in kraju žrebanja,
- prisotnih osebah (članih komisije),
- izžrebanih in
- uri zaključka žrebanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je zavezujoč za organizatorja ter vse
sodelujoče v nagradi igri.
6. PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec je vključen v žrebanje in izpolnjuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati sodelujoči:
- je v času nagradne igre izpolnil vprašalnik in posredoval podatke v okviru raziskave
»Zaupajte nam svoje mnenje in podatke«;
- izžrebani je bil izbran v skladu z zgornjimi pravili in pogoji.
Z rezultati nagradne igre bodo sodelujoči seznanjeni z obvestilom v Nabiralnik spletne banke
Bank@Net.
Dobitniki nagrad bodo o rezultatih obveščeni s posebnim obvestilom v Nabiralnik spletne
banke Bank@Net oziroma na e-naslov.
Nagrajenec mora v roku 10 delovnih dni po prejetem obvestilu o nagradi na naslov
organizatorja poslati svojo davčno številko. Tako nagrajenec dodatno potrdi strinjanje s
predmetnimi pravili in pogoji te nagradne igre ter izrazi svoje strinjanje, da bo prevzel
izžrebano nagrado.
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V primeru, da nagrajenec v roku 30 dni od prejema obvestila o nagradi ne posreduje davčne
številke ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru
se nagrada ne podeli.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so
opredeljeni v pogojih te nagradne igre.
Nagrado 300,- evrov oziroma 200,- evrov oziroma 100,- evrov na predplačniški kartici Visa
bodo nagrajenci prevzeli v naknadno dogovorjeni poslovalnici Nove KBM.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na
tretjo osebo ni možen.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je
nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pravil in pogojev nagradne igre
ter se zavezuje, da bo o vseh spremembah obvestil sodelujoče na način, kot jih je povabil k
sodelovanju v nagradni igri – tj. z obvestilom v Nabiralnik spletne banke Bank@Net.
7. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;
- vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.
8. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv organizatorja
posredovati osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). Vrednost nagrade je
izražena v maloprodajni vrednosti.
Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine
v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko
odločbo gredo v breme prejemnikov nagrad.
9. VARSTVO PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo in izrecno dovoljujejo, da organizator obdeluje zbrane
osebne kontaktne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS št. 86/2004 s spremembami) za namene izvedbe nagradne igre in namene
obveščanja o nagradah (zlasti dovoljujejo objavo rezultatov izbora skupaj z zbranimi
osebnimi podatki v okviru sporočila sodelujočim v nagradni igri v Nabiralniku spletne banke
Bank@Net). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnim zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov in drugo veljavno zakonodajo.
Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha
uporabljati njegove osebne podatke, in sicer po e-pošti info@nkbm.si ali pisno na naslov
organizatorja Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija. Če sodelujoči
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oz. zakoniti zastopnik poda zahtevo iz prejšnjega stavka v času trajanja nagradne igre, se
šteje, da se odpoveduje sodelovanju v nagradni igri.
10. KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil in pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične
ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih
nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z obvestili v nabiralnik spletne banke
Bank@Net.
Pravila nagradne igre so dostopna na naslednji povezavi, za dodatne informacije pa lahko
zainteresirana oseba tudi piše na info@nkbm.si.
Za predmetna pravila in pogoje velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.
Za vse morebitne spore, nastale v zvezi s predmetnimi pravili in pogoji ali izvedbo nagradne
igre, je pristojno sodišče v Mariboru.
V Mariboru, dne 8.9.2016 in z dopolnitvijo o podaljšanju nagradne igre 27.10.2016

4

