PRAVILA IN POGOJI ZA NAGRADNO IGRO
»Objavi fotko DC Miles&Smiles na FB Diners Club Slovenija«

1. člen
Organizator nagradne igre
Ta pravila in pogoji določajo način izvedbe nagradne igre v reklamne namene (v nadaljevanju:
nagradna igra) z naslovom »Objavi fotko DC Miles&Smiles na FB Diners Club Slovenija« ki jo
organizira družba Erste Card d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. člen
Namen in trajanje
Namen nagradne igre je podeliti 1 nagrado med kandidate, ki
-

so udeleženci aktivnosti »Sanjska šoping avantura v New Yorku z dm in Afrodito«, ki jo
organizira dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska 48, 1000 Ljubljana;

-

so imetniki Diners Club kartice, katere izdajatelj je Erste Card d.o.o., ali v času trajanja
nagradne igre oddajo vlogo za Diners Club kartico in kasneje postanejo njeni imetniki; in

-

bodo naredili fotografijo z grafično podobo kartice Diners Club Miles&Smiles ter jo v času
trajanja nagradne igre objavili na facebook profilu strani Diners Club Slovenija.

Organizator bo med kandidati izžrebal enega nagrajenca in mu podelil nagrado iz 3. člena teh Pravil
in pogojev za nagradno igro.
Nagradna igra bo potekala od 23.11.2017 do 27.11.2017.
3. člen
Nagradni sklad in vrednost nagrad
Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 100 EUR:

-

1x nagrada – plačilo porabe po kartici Diners Club v znesku do 100 EUR.

4. člen
Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena teh Pravil in pogojev za
nagradno igro.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali njihovi ožji družinski člani (zakonec
oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih

razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).
V kolikor kandidat ne želi sodelovati v nagradni igri, mora zahtevo po umiku iz »bobna« za žrebanje
ali nestrinjanje s temi Pravili in pogoji pisno sporočiti organizatorju najkasneje do konca nagradne igre
27.11.2017 do 24.00h.

5. člen
Žrebanje nagrad, obveščanje o zmagovalcu in prevzem nagrad
Žrebanje nagradne igre se bo opravilo 8.12. 2017 ob 13.00 uri v prostorih organizatorja.
Organizator nagradne igre bo nagrajenca s priporočeno pisno pošiljko obvestil o rezultatih žrebanja v
roku sedmih dni po žrebanju. Nagrajenec soglaša, da se njihova imena in kraj bivanja objavi na
spletni strani organizatorja www.dinersclub.si. Nagrajenec soglaša tudi z objavo fotografije na spletni
strani ali na facebook strani organizatorja. Ostali osebni podatki nagrajenca bodo znani le
organizatorju nagradne igre in so zaupni.
Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado v skladu z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem
postopku obračuna in poravna v imenu in za račun nagrajenca organizator nagradne igre. Če
nagrajenec organizatorju ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna
številka) potrebnih za plačilo akontacije dohodnine, ni upravičen do nagrade.
Organizator ob koncu dohodninskega leta nagrajenca tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen
dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v
breme nagrajenca.
Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec.
Žrebanje bo nadzirala 3 članska komisija, v sestavi predsednika (Jure Fortuna) in dveh članov (Blaž
Malalan, Gašper Pogačnik). Rezultat se vsakokrat zapisniško ugotovi. Žrebanje ni javno. Za izročitev
nagrade jamči organizator.
Organizator bo nagrajencu poravnal izdane račune za porabo po Diners Club kartici do višine zneska
izdane nagrade. Če višina nagrade presega porabo na enem računu, se preostanek nagrade
upošteva na prvem naslednjem računu. Nagrajenec mora s kartico Diners Club potrošiti višino
zneska prejete nagrade najkasneje v dveh mesecih po prejemu obvestila o prejemu nagrade iz
drugega odstavka tega člena.
Morebitni presežek računa nad zneskom podeljene nagrade nagrajenec poravna sam. Nagrada ni
zamenljiva ali izplačljiva v denarju, prav tako ni prenosljiva na tretje osebe

6. člen
Osebni podatki
Organizator nagradne igre spoštuje posameznikovo zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene
osebne podatke skrbno varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
sprejetim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in jih brez privolitve posameznika ne bo posredoval
tretjim osebam oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za uspešno izvedbo nagradne igre.

Ljubljana, dne 20.11.2017

Erste Card d.o.o.

