1. člen
Organizator posebne akcije
Ta pravila in pogoji določajo način izvedbe akcije v reklamne namene (v nadaljevanju: akcija) z
naslovom »Pridobi kartico Diners Club in prejmi darilni bon Sonček!«, ki jo organizira družba Erste
Card, d. o. o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. člen
Namen in trajanje
Namen posebne akcije je podeliti darilne bone agencije Sonček v vrednosti 40€ (v nadaljevanju
darilni boni) med nove člane Diners Cluba, ki bodo oddali povpraševanje po kartici Diners Club v
agenciji Sonček ali pa na posebaj pripravljeni podstrani www.izberikartico.si/soncek in aktivirali
kartico do 31.10.2019. Akcije se med seboj izključujejo.
Akcija bo potekala od 1.4.2019 do 31.10.2019 oziroma do poteka zalog. Oseba bo lahko med
trajanjem akcije oddala povpraševanje po kartici Diners Club, ter imel čas da aktivira kartico do
31.10.2019.

3. člen
Nagradni sklad in vrednost nagrad

– darilni boni Sonček. Darilnih bonov Sonček se ne more izplačati v gotovini.

4. člen
Pogoji sodelovanja
V akciji lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
pridobijo kartico Diners Club v obdobju med 1.4.2019 in 31.10.2019.

V akciji »Pridobi kartico Diners Club in prejmi darilni bon Sonček!« 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).

5. člen
Pravila in postopki akcije
Vsak novi član bo za čas trajanja akcije prejel darilni bon Sonček v vrednosti 40 EUR. Akcije se med
seboj izključujejo. Novi član mora aktivirati kartico do 31.10.2019. Prejel bo en darilni bon Sonček v
vrednosti 40 EUR. Osebni podatki dobitnikov darilnih bonov Sonček bodo znani le organizatorju
nagradne igre in so zaupni. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado skladno z Zakonom o dohodnini
in Zakonom o davčnem postopku obračuna in poravna v imenu in za račun dobitnika darilnega bona
Sonček, organizator akcije. Če prejemnik darilnega bona Sonček organizatorju ne posreduje vseh
zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka), potrebnih za plačilo akontacije
dohodnine, ni upravičen do darilnega bona Sonček. Organizator ob koncu dohodninskega leta
dobitnika tudi obvesti o višini zneska prejetega darilnega bona Sonček za namen dohodninske
napovedi. Morebitna doplačila dohodnine skladno z letno dohodninsko odločbo gredo v breme
prejemnika darilnega bona Sonček. Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezana z
izročitvijo darilnega bona Sonček, nosi dobitnik. Dobitnik darilnega bona Sonček s sodelovanjem v
akciji potrjuje, da je seznanjen s pravili akcije in sprejema darilni bon Sonček ter se strinja, da Erste
Card d.o.o. v skladu z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku obračuna in poravna
akontacijo dohodnine za prejet darilni bon v imenu prejemnika in za račun prejemnika.
6. člen
Osebni podatki
Organizator akcije spoštuje posameznikovo zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne
podatke skrbno varoval skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in sprejetim
Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter jih brez privolitve posameznika ne bo posredoval tretjim
osebam oziroma jih uporabil v druge namene, ampak izključno za uspešno izvedbo akcije.

Ljubljana, dne 28.3.2019
Erste Card, d. o. o.

