Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Postanite varnejši voznik«

1.

Splošne določbe in privolitev

Ta pravila se nanašajo na nagradno igro »Postanite varnejši voznik« in določajo način njene izvedbe ter
so javno objavljena na spletni strani https://triglav.porsche-group-card.si/
S sodelovanjem v nagradni igri, sodelujoči sprejme in se strinja z vsemi tukaj navedenimi pravili in pogoji.
Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

2.

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Postanite varnejši voznik« na spletni strani Porsche Group Card je Porsche
Slovenija, Bravničerjeva ul. 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja
Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahteva organizator za udeležbo v nagradni igri,
ne bodo posredovani podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren
organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@porschegroup-card.si.

3.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je krepitev prepoznavnosti programa lojalnosti Porsche Group Card in
predstavitev zunanjega ponudnika ugodnosti Zavarovalnice Triglav ter promocija obeh sodelujočih
ponudnikov na področju Republike Slovenije.

4.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 16. 12. 2019 do 30. 12. 2019 do 23.55 (upošteva se lokalni čas organizatorja) na
https://triglav.porsche-group-card.si/ (v nadaljevanju spletna stran PGC).

5.

Pogoji sodelovanja

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre. Šteje
se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki so tudi imetniki kartic zvestobe Porsche Group
Card: Volkswagen Card, Audi Card, SEAT Card, Škoda Card in Volkswagen Card Gospodarska vozila.
Uslužbenci podjetja Porsche Slovenija d.o.o. ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi
partnerji) ne morejo sodelovati.
Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje
zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@porsche-group-card.si. V tem primeru se sodelujoči izključi
iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih
podatkov.

6.

Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da izpolni spletni obrazec za prijavo na nagradno igro ter
odgovori na šest (6) kratkih vprašanj, kar je tudi pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vprašanja so
sestavljena s strani organizatorja ter zunanjega ponudnika storitev – Zavarovalnice Triglav.
Prijavni obrazec je objavljen na spletni strani Porsche Group Card in dostopen preko povezave pod
rubriko »Ugodnosti« ali preko povezave, ki je dostopna direktno iz uradne FB strani blagovne znamke.
Povezava do spletnega obrazca za prijavo na nagradno igro, ki je objavljen na spletni strani Porsche
Group Card, pa je omogočena tudi preko spletne povezave dostopne na spletne strani Zavarovalnice
Triglav.
Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

7.

Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija
organizatorja najkasneje v roku 5-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre izžrebala petnajst (15)
nagrajencev.
Komisija bo žreb izvedla v prostorih organizatorja. Žreb ne bo javen. Zapisnik o nagrajencih in njihovih
osebnih podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu
organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

8.

Nagrade

V nagradni igri bo podeljenih 15 nagrad, ki jih podarja podjetje Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva
cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: Zavarovalnica Triglav) in sicer: 15 kuponov za brezplačen intenzivni
tečaj v centru varne vožnje na Vranskem. Nagrado se lahko koristi po pogojih izdajatelja nagrade Zavarovalnice Triglav.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

9.

Obdavčitev nagrad

Podjetje Zavarovalnica Triglav, ki nagrade podeljuje, bo od vrednosti nagrade obračunala in plačala
akontacijo dohodnine za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniki nagrad so dolžni pred
prejemom nagrade pisno sporočiti svoje ime in priimek, točen naslov ter davčno številko organizatorju.
V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrad, kar pomeni, da jim organizator ni dolžan izročiti
nagrad ter je prost vseh obveznosti do nagrajencev.
Nagrajencu se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo.
Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

10.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi obveščen v roku 6-ih delovnih dni po zaključku nagradne igre na način, da bo
preko SMS sporočila obveščen s pozivom, naj na elektronski naslov info@porsche-group-card.si pošlje
sporočilo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, telefonska številka, davčna številka),
kamor mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Organizator si pridržuje pravico,
da v primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (starosti, naslova bivališča,
davčne številke) zavrne podelitev nagrade nagrajencu.
Organizator bo ime in priimek nagrajenca objavil na spletni strani Porsche Group Card, kjer je nagradna
igra objavljena. Dostop do podatkov o nagrajencih bo omogočen tudi preko spletne povezave dostopne
na spletni strani Zavarovalnice Triglav.
Če se nagrajenec v 10-ih dneh od obvestila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorju ne bo
posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila.
Organizator si pridružuje pravico, da nagrado podeli v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov
od nagrajenca.
Nagrade bo podjetje Zavarovalnica Triglav nagrajencem poslala na dom (na naslov, ki bo podan s strani
nagrajenca) oziroma po dogovoru.
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi, s čimer izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove
tako, da se organizatorju pošlje podpisana izjava, da se odpoveduje nagradi.
Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

11.

Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri
izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne
prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli
tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik
nedosegljiv. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere
nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).
V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo
nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne
odgovarjajo za nastalo škodo.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in
velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz
razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri
sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih,
ne dokonča.
Organizator si pridržuje pravico. da lahko spremeni pravila nagradnega nagradne igre.

12.

Varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je organizator, Porsche Slovenija,
Bravničerjeva ul. 5, 1000 Ljubljana (Porsche Slovenija, upravljavec) ter podeljevalec nagrade,
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana (Zavarovalnica Triglav, upravljavec).
Porsche Slovenija in Zavarovalnica Triglav bosta ob izpolnitvi prijavnega obrazca od vas prejela naslednje
podatke: ime in priimek, telefonsko številko, številko kartice zvestobe ter odgovore na zastavljena
vprašanja (6).
Porsche Slovenija navedene osebne podatke, s prijavnega obrazca, obdeluje za naslednje namene:

1.
2.
3.
4.

organizacija in izvedba nagradne igre,
obveščanja o prejemu nagrade,
javne objave imen in priimkov nagrajencev v skladu s temi pogoji,
posredovanje podatkov o nagrajencih Zavarovalnici Triglav, d.d. za namene, navedene v
nadaljevanju teh pogojev, ter za podelitev nagrade,

Porsche Slovenija vaše osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 1.-4. točke prejšnjega odstavka, za
ta namen hrani še 12 mesecev po zaključku nagradne igre.
Zavarovalnica Triglav prejme navedene osebne podatke udeležencev nagradne igre s strani Porsche
Slovenije. Zavarovalnica Triglav navedene osebne podatke, s prijavnega obrazca, obdeluje za naslednje
namene:
1. podelitev nagrade,
2. davčna obdelava podatkov o nagrajenih udeležencih (v primeru nagrajenega udeleženca, ki
želi nagrado prevzeti bo Zavarovalnica Triglav obdelovala tudi naslov stalnega/začasnega
prebivališča in davčno številko),
3. namene obdelave, v katere ste posebej privolili.

Zavarovalnica Triglav podatkov nagrajencev zaradi obveznosti izvajanja davčnih predpisov in
zagotavljanja skladnosti s temi predpisi, ne more izbrisati. Zavarovalnica Triglav vaše osebne podatke, ki
jih obdeluje za namene iz 1. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani še 12 mesecev po zaključku
nagradne igre, osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 3. točke prejšnjega odstavka pa za ta namen
hrani do preklica privolitve z vaše strani, razen če zakon za določene vrste osebnih podatkov določa
drugače.
Po preteku zgoraj omenjeni rokov bosta upravljavca dokumentacijo uničila v skladu s svojimi internimi
akti.
Sodelujoči lahko zahteva dostop, popravek, prenos ali izbris svojih osebnih podatkov. Več o Splošnih
pogojih kartice zvestobe in podatkih o varstvu osebnih podatkov v Porsche Slovenija si lahko preberete
na: https://web.porsche-group-card.si/upload/SPLOSNI_POGOJI_KARTICE.pdf. Več informacij o varstvu
osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih
straneh Zavarovalnice www.triglav.si. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici Triglav,
d.d. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si. Posameznik ima pravico vložiti
pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki
obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Zapisnik o žrebu ter ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre eno leto.

13.

Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče
v Ljubljani.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 16. 12. 2019.

