Pravila NAGRADNE IGRE »SIMBY NAGRAJUJE, PISMO BOŽIČKU«

1. člen
Organizator nagradne igre »Simby nagrajuje, pismo Božičku« je podjetje Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje
10A, 3000 Celje (v nadaljevanju tudi organizator).
Nagradna igra s kuponom za sodelovanje je objavljena v reviji Tuš klub Zima, ki je na voljo na prodajnih
mestih Tuš in na spletni strani www.tus.si, ter poteka od 9. 12. 2016 do vključno 10. 1. 2017.
Nakup ni pogoj za sodelovanje.

2. člen
Nagradni sklad vključuje 8 nagrad, in sicer:
• 5 x igra spomin Simby (vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR z DDV)
• 2 x igralne Simby igralne karte Črni Peter (vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR z DDV)
Podeljene nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo ali je izplačati v gotovini oz. v drugi obliki izplačila.
Vsak udeleženec lahko sodeluje kolikor krat želi, vendar lahko dobi samo eno (1) nagrado.

3. člen
Udeleženec nagradne igre je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki izpolni pismo in vse zahtevane
podatke vpiše na kupon nagradne igre ter ga najkasneje do 10. 1. 2017 pošlje na naslov: Engrotuš d.o.o.,
Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje s pripisom »Tuš klub Simby nagradna igra«.

4. člen
Žrebanje nagrajencev bo v petek, 13. 1. 2017, na sedežu organizatorja Engrotuš d.o.o. Izvedbo nagradne
igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja. O
nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu žrebanja, uri in kraju žrebanja, prisotnih
osebah, poteku žrebanja ter podatke o nagrajencih.
V žrebanje bodo vključeni le kuponi s pravilno vpisanim geslom in čitljivo izpolnjenimi zahtevanimi podatki
(ime in priimek ter vsaj eden izmed kontaktnih podatkov, to je naslov in/ali telefonska številka in/ali
elektronski naslov), ki bodo prišli na naslov organizatorja najkasneje do 10. 1. 2017.

5. člen
Nagrajenci bodo z imenom in priimkom ter krajem bivanja javno objavljeni na spletni strani www.tus.si dne
13. 1. 2017.
Organizator izžrebance, ki prejmejo nagrade, o prejetju in prevzetju nagrade obvesti preko kontaktov,
posredovanih na kuponu. V kolikor izžrebanci v roku 5 delovnih dni od prejetja obvestila o nagradi ne
posredujejo organizatorju pisno na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje ali preko
elektronske pošte na naslov tus.klub@tus.si svojih podatkov (ime in priimek, naslov) za prevzem nagrade

oz. zavrnejo pridobitev nagrade, izgubijo pravico do prejetja nagrade, nagrada se v tem primeru ne podeli,
organizator pa je prost svojih obveznosti.
Organizator pošlje nagrajencu nagrado po pošti s priporočeno pošiljko v 5 delovnih dneh po prejemu vseh
potrebnih podatkov s strani nagrajenca. Nagrajenec ob prejemu nagrade podpiše potrdilo o prevzemu
nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov
oziroma se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni križanki sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne
križanke.

6. člen
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima
po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

7. člen
Če vrednost nagrad predstavlja dosežen dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o
dohodnini, organizator igre ne obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po
stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

8. člen
Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator
nagradne igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre,
za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade ter načinu prevzema nagrade.
Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1
ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Dokumentacija v zvezi z nagrajenci se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi
predpisi.
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo
uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov ENGROTUŠ d. o. o., za
Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni
podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo
udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve sodelujoči ne nosi nobenih stroškov. Ostale
dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

9. člen
Organizator lahko kadarkoli spremeni pravila nagradne igre. O vseh spremembah bo udeležence obveščal z
objavami na spletni strani www.tus.si.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega
obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

10. člen
Za tolmačenje posameznih členov pravil nagradne igre je pristojna izključno komisija, ki za posamezna
mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake pri
izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru
hujše kršitve pravil nagradne igre lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi
popravki ponovi.

11. člen
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, rešuje
pristojno sodišče v Celju.

Celje, 5. 12. 2016
Engrotuš d.o.o.

