PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
»RAZLOGI ZA VESELJE Z NOVO KBM«
(v nadaljevanju: pravila)
1. ČLEN: IZVAJALEC, ORGANIZATOR, PODIZVAJALEC
Izvajalec nagradne igre »RAZLOGI ZA VESELJE Z NOVO KBM« (v nadaljevanju: nagradna igra) je MMS
Marketinške komunikacije, d. o. o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju:
izvajalec).
Organizator nagradne igre je Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija (v
nadaljevanju: organizator).
Podizvajalec nagradne igre je PETROL, d. d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija (v
nadaljevanju: podizvajalec).
2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 1. 11. 2020 od 00.00 (po slovenskem času) do 30. 4. 2021 do 23.59 (po
slovenskem času).
3. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija organizatorja, blagovne znamke Nova KBM, plačilne kartice Visa
Nove KBM in nekdanje Abanke ter Petrolove aplikacije Na poti.
4. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan začetka nagradne igre 1. 11. 2020), ki izpolnijo ravnanja,
določena v 5. členu teh pravil.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri izvajalcu,
podizvajalcu, organizatorju ter pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi ali
izvedbi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V nagradni igri prav
tako ne sodelujejo posamezniki, ki so banki prepovedali uporabo svojih osebnih podatkov za tržne
namene. Če bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljaven in se stopi v stik z
rezervnim izžrebancem.
5. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI
Upravičene fizične osebe v skladu s 4. členom teh pravil v nagradni igri sodelujejo tako, da imetnik
osebne plačilne kartice Visa Nova KBM ali nekdanje Abanke:
1.
2.
3.

naloži Petrolovo aplikacijo Na poti (v nadaljevanju: aplikacija),
se v aplikacijo registrira in s tem ustvari svoj uporabniški račun,
poveže z uporabniškim računom in aplikacijo svojo obstoječo Petrol klub kartico zvestobe
ali Petrol klub plačilno kartico zvestobe ali v okviru aplikacije ustvari novo,
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4.

v aplikacijo doda svojo osebno plačilno kartico Visa Nove KBM ali nekdanje Abanke kot
privzeto plačilno sredstvo,
vsaj enkrat v času trajanja nagradne igre plača gorivo z uporabo Petrolove aplikacije Na
poti in osebne plačilne kartice Visa Nove KBM ali nekdanje Abanke.

5.

Sodelujoči se registrirajo v Petrolovo aplikacijo Na poti in ustvarijo uporabniški profil, če ga še nimajo.
V aplikaciji si prav tako lahko ustvarijo svojo Petrol klub kartico zvestobe, če je še nimajo. S kreiranjem
uporabniškega računa in pridobljeno Petrol klub kartico zvestobe so sodelujoči zaupali svoje ime in
priimek, telefonsko številko in elektronski naslov, po katerih lahko v primeru izžrebanja stopimo z njimi
v stik za podajo soglasja glede osebnih podatkov in sodelovanja v nagradni igri, vse v času trajanja
nagradne igre.
Sodelujoči lahko sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov nagradna-Igra@saatchi.si pošlje izvirno
rimo, bodisi v verzu, krajšem ali daljšem besedilu, ki mora vključevati besede veselje, na poti in Visa.
V žreb bodo vključeni le sodelujoči, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, opisane v teh pravilih. Nakup ni
pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Dodatni pogoji za upoštevanje sodelovanja za žreb v nagradni igri so še naslednji:







Minimalna in maksimalna vrednost nakupa oziroma plačila ni določena.
Nakup mora opraviti oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje po 4. členu teh pravil.
Nakup mora biti opravljen v času trajanja nagradne igre, z začetkom dne 1. 11. 2020 od 00.00
(po slovenskem času) in koncem 30. 4. 2021 do 23.59 (po slovenskem času). Nakupi, opravljeni
zunaj navedenega obdobja, ne bodo upoštevani pri žrebu za nagrade.
Plačila z gotovino ali s plačilnimi karticami Visa, ki niso bile izdane pri Novi KBM ali nekdanji
Abanki, ne štejejo kot nakup oz. transakcija in ne omogočajo sodelovanja v nagradni igri.
Število nakupov/sodelovanj prek Petrolove aplikacije ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko
opravi neomejeno število nakupov goriva in si tako poveča možnosti pri žrebu.

6. ČLEN: NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad je sestavljen iz 6 (šestih) nagrad. Nagrade se bodo podeljevale z žrebom na način, ki je
opisan v nadaljevanju.
Nagrade
6 x 1.000 EUR dobroimetja za gorivo Petrol, ki ga nagrajenec prejme na Petrol klub kartico zvestobe ali
na Petrol klub plačilno kartico zvestobe, ki je povezana z aplikacijo Na poti.
Skupna vrednost nagradnega sklada je 6.000 EUR.
7. ČLEN: NAGRADNI ŽREB
Izvajalec bo nagradni žreb opravil vsak mesec izmed vseh sodelujočih oseb, ki so upravičene do
sodelovanja v skladu s 4. členom teh pravil in ki so v času trajanja nagradne igre izpolnile ravnanja v
skladu s 5. členom teh pravil.
Datumi mesečnih žrebanj:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Torek, 9. 12. 2020
Torek, 12. 1. 2021
Torek, 9. 2. 2021
Torek, 9. 3. 2021
Petek, 9. 4. 2021
Torek, 11. 5. 2021

Na te dni bo posamezno žrebanje za eno od šestih nagrad.
Žrebanje bo na sedežu izvajalca v Ljubljani, in sicer računalniško in ne javno. Pri žrebanju bo sodelovala
3-članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki izvajalca. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga
podpišejo vsi člani komisije.
Za vsako nagrado bo komisija izžrebala tudi po 4 rezervne izžrebance (če se prvi izžrebanec odpove
nagradi ali je ne prevzame ali do nje ni upravičen v skladu s temi pravili). Skupno bo torej izžrebanih 6
glavnih izžrebancev in 24 rezervnih. Po vsakem žrebanju komisija sestavi zapisnik.
8. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD
V 24 urah po žrebu bo izvajalec stopil v stik z izžrebancem po e-pošti ali telefonu ter ga pozval k podaji
pisnega soglasja za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade ter posredovanje podatka
o številki Petrol klub kartice zvestobe ali številke Petrol klub plačilne kartice zvestobe ter davčne
številke in morebitnih drugih za izplačilo oziroma podelitev nagrade potrebnih podatkov. Po pridobitvi
pisnega soglasja, da bo izžrebanec sprejel nagrado, da sprejema pravila nagradne igre in da se strinja z
javno objavo podatkov na spletu, bosta ime in priimek izžrebanca objavljena na spletni strani
www.nkbm.si/visa najpozneje 10 delovnih dni po posameznem žrebu. Rok za oddajo pisnega soglasja
s podatki je 5 dni od prejema obvestila izvajalca, pri čemer se šteje, da je izžrebanec pravočasno oddal
pisno soglasje, če ga je oddal priporočeno na pošto peti dan od prejema obvestila izvajalca, v preostalih
primerih pa na dan prejema posameznikovega soglasja s strani izvajalca.
Nagrada se ne podeli:




če izžrebanec v 5 dneh od obvestila o žrebu izvajalcu ne sporoči zahtevanega soglasja po tem
členu pravil;
če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede upravičenih sodelujočih, določenih v 4. in 5. členu
teh pravil;
če izžrebanec izvajalcu pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, izvajalec stopi v stik z rezervnim izžrebancem.
Za rezervne izžrebance veljajo enaki roki in zahteve glede posredovanja soglasja kot za prvega
izžrebanca. Če rezervni izžrebanec pravočasno izpolni te zahteve, nagrado prejme on.
Če nihče, niti glavni izžrebanec niti noben rezervni izžrebanec, nagrade ne sprejme, ostane
nepodeljena.
Datum podelitve nagrade:
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Nagrade bodo nakazane kot dobroimetje na Petrol klub kartico zvestobe ali na Petrol klub
plačilno kartico zvestobe, ki je povezana z aplikacijo Na poti, v dveh mesecih od objave
rezultatov nagrajencev posameznih žrebanj na spletni strani www.nkbm.si/visa.

Izvajalec in organizator ne odgovarjata, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi
okoliščin, ki niso odvisne od izvajalca ali organizatorja. Nagrade so neprenosljive in jih tudi ni mogoče
zamenjati za kar koli drugega, v večji ali manjši količini ali vrsti.
Nagrajenci prejmejo dobroimetje za gorivo v vrednosti 1.000 EUR na svojo Petrol klub kartico zvestobe
ali na Petrol klub plačilno kartico zvestobe.
9. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI
Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki,
vendar le če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Ker vse vrednosti nagrad v tej nagradni igri presegajo
zakonsko mejo 42,00 EUR, bo izvajalec za vsakega prejemnika nagrade odvedel in plačal akontacijo
dohodnine.
10. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, ki jih organizator in/ali izvajalec nista predvidela ali
mogla preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni na spletni strani
www.nkbm.si/visa. S trenutkom objave obvestila o prekinitvi nagradne igre na spletni strani se šteje,
da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi
na spletni strani www.nkbm.si/visa vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.
11. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da organizator in podizvajalec nagradne igre za izvedbo
nagradne igre na podlagi zakonitega interesa obdelujeta naslednje osebne podatke: PAN-številka
kartice Visa in mesto plačila (aplikacija Petrola Na Poti). Po opravljenem izžrebanju na podlagi PANštevilke kartice Visa za vse nagrajence obdela naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, enaslov, telefonska številka, ki jih uporabi za namene obveščanja o izžrebani nagradi in posredovanje
izvajalcu.
Sodelujoči v nagradni igri, ki sodelujejo na podlagi soglasja tako, da na elektronski naslov nagradnaigra@saatchi.si pošljejo izvirno rimo, bodisi v verzu, krajšem ali daljšem besedilu, so seznanjeni, da
organizator za namene izžreba nagrade obdela naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum
rojstva, telefonsko številko, elektronski naslov in naslov prebivališča.
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da bodo izvajalec, organizator in podizvajalec obdelovali in
delili njihove osebne podatke izključno za namene te nagradne igre.
Osebne podatke bodo obdelovali za potrebe izpolnitve pogodbe (kot je določeno v teh pravilih in
pogojih sodelovanja v nagradni igri), s soglasjem sodelujočih, ali, kjer je potrebno, za izpolnjevanje
zakonskih obveznosti (kot je na primer odmera dohodnine). Organizator bo prejete podatke uporabil
izključno in samo za pošiljanje nagrade in davčne obveznosti. Osebni podatki nagrajencev se hranijo v
skladu s časovnim obdobjem, kot ga določa davčna zakonodaja. Izvajalec in podizvajalec bosta osebne
podatke sodelujočih in nagrajencev izbrisala v 30 dneh po koncu nagradne igre.
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Čeprav lahko v nagradni igri sodelujejo samo odrasli, se lahko zgodi, da nevede pridobimo osebne
podatke oseb, mlajših od 18 let. V takem primeru bomo nemudoma izbrisali take podatke, razen če
smo s predpisi zavezani, da jih hranimo. Prosimo, da stopite v stik z Novo KBM d.d. (organizatorja), če
menite, da smo nepravilno ali nevede pridobili podatke o osebi, ki je mlajša od 18 let.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno; če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot
obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni
igri. V 30 dneh po koncu nagradne igre bo izvajalec osebne podatke posameznikov izbrisal, osebne
podatke dobitnika nagrade pa bo zaradi zakonskih zahtev po odvedeni dohodnini hranil še 10 let.
Skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov imate številne pravice (vključno s pravico,
da zahtevate kopijo podatkov, ki jih Nova KBM hrani o vas; da zahtevate, da Nova KBM posodobi vaše
osebne podatke, če so ti nepravilni ali nepopolni; da nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov
Nove KBM; da zahtevate, da Nova KBM izbriše ali omeji obseg vaših osebnih podatkov). Prav tako lahko
pri Novi KBM ali pri nadzorstvenem organu (Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana) vložite pritožbo, če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita. Navedene
pravice ter postopki varovanja in obdelave so podrobneje opredeljeni v Splošnih informacijah o varstvu
osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani banke ter v poslovalnicah Nove KBM.
Organizator nagradne igre bo osebne podatke udeležencev nagradne igre hranil še 60 dni po tem, ko
bodo predane vse nagrade. Po tem datumu bo osebne podatke izbrisal.
12. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO
Organizator, izvajalec ali njegovi podizvajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli
škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade ali s tem v zvezi,
s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.
Organizator, izvajalec ali njegovi podizvajalci niso odgovorni za kakršne koli okvare omrežja,
komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za nezabeležene ali nepopolne
registracije nakupov.
Prav tako ne prevzemajo nobene odgovornosti in ne dajejo nobenih jamstev uporabniku za morebitno
nedelovanje oz. nemožnost uporabe mobilne aplikacije Na poti, ampak si bodo za nemoteno delovanje
mobilne aplikacije zgolj prizadevali.
13. ČLEN: ODJAVA OD SODELOVANJA
Sodelujoči se lahko odjavi od sodelovanja v nagradni igri po e-pošti na e-naslov nagradnaIgra@saatchi.si in v zadevo sporočila zapiše Odjava od nagradne igre »RAZLOGI ZA VESELJE Z NOVO
KBM«, v telo pa svoje osebne podatke (ime, priimek, e-naslov).
14. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE
Pritožba udeležencev zoper rezultat žreba in podelitev nagrade ni možna. Morebitne spore rešuje
pristojno sodišče v Ljubljani.
V zvezi s pravicami s področja varstva osebnih podatkov imate možnost pritožbe pri:
Informacijskem pooblaščencu RS
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Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si
14. ČLEN: KONČNE DOLOČBE
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili, jih
razume in se z njimi v celoti strinja. Pravila bodo objavljena na spletni strani www.nkbm.si/visa, veljati
pa začnejo z dnem začetka nagradne igre, tj. 1. 11. 2020.
V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nam lahko pišete na: nagradna-Igra@saatchi.si.
V Ljubljani, 1. 11. 2020
Izvajalec:
MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, d. o. o.
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