PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »Z JUNIOR ZMAJČKI V ŠOLI IN DOMA«
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Organizator nagradne igre je Paloma d. d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh (v nadaljevanju
organizator). Organizator izvede nagradno igro in poskrbi za izvedbo žrebanja.
2. člen
Nagradna igra poteka od 1. 10. do 31. 10. 2017. Nagradna igra je objavljena na spletnih straneh
www.paloma.si in www.tus.si, v oglasnih letakih in v trgovinah Tuš.
POGOJI SODELOVANJA
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki
Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri
predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje na dva
načina, in sicer z nakupom ali brez nakupa.
Z nakupom
V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki ima račun iz trgovine SPAR ali INTERSPAR iz katerega je
razviden nakup izdelkov blagovne znamke Paloma v vrednosti vsaj 5,00 eur. Vsak račun je ena
srečka, kar pomeni, da lahko vsak sodeluje s poljubnim številom različnih računov in si tako
poveča možnosti za dobitek. Za sodelovanje je potrebno na naslov Paloma, d. d., Služba za
marketing, Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh poslati originalni račun ali njegovo fotokopijo, skupaj
z naslednjimi podatki: ime, priimek, točen naslov prebivališča, naslov elektronske pošte,
davčna številka in telefonska številka. V primeru dobitka nagrade mora izžrebanec
upravičenost do nagrade dokazati z originalnim računom.
Brez nakupa
Na ta način lahko vsak sodeluje samo enkrat, in sicer tako, da na elektronski naslov
marketing@paloma.si pošlje kratko zgodbico o zmajčkih, ki se nahajajo na embalažah izdelkov
iz linije Paloma Junior v obsegu vsaj 500 znakov. Poleg zgodbice je potrebno poslati še osebne
podatke (ime, priimek, točen naslov prebivališča, naslov elektronske pošte in davčna številka).
V zadevo elektronskega sporočila je potrebno napisati »Nagradna igra Tuš«
Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z
različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, pa lahko
sodeluje samo enkrat.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja
nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja
v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.paloma.si.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova
oziroma podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri
zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
•
•
•
•

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji
objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado
podelil komu drugemu ali ne.
V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade
podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu
fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh
medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali
drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila
oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli
načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
NAGRADE
4. člen
Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:
1 x Serie | 2 Mikrovalovna pečica Bosch (HMT75M451)
2 x ComfortLine Opekač kruha Bosch (TAT6A111)
3 x ComfortLine Kuhalnik za vodo Bosch (TWK6A011)
20 x paket izdelkov Paloma, ki vključuje 1x toaletni papir Paloma Sensitive Care Calendula
Extract, 4 plastni, 8/1; 1x žepne robčke Paloma Sensitive Care Thyme Essence, 4 plastni, 8/1;
1x kuhinjske brisače Paloma Super Care Pro Food, 2/1; 1x serviete Paloma Junior 33x33cm,
20/1.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine
v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo
dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki
zagotovi nagrado.
Ker nagrada Serie | 2 Mikrovalovna pečica Bosch (HMT75M451) presega vrednost 42 EUR, je
nagrajenec po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko
in rojstne podatke. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje
osebe.
ŽREBANJE NAGRAD
5. člen
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi
komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
Naključno žrebanja nagrad bo potekalo 7. 11. 2017 na sedežu organizatorja nagradne igre.
OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
6. člen
Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob
začetku nagradne igre na letaku ali ob poslanem računu z nakupom izdelka blagovne znamke
Paloma v trgovinah Tuš.
S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja
organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.paloma.si.
Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.paloma.si najkasneje v treh delovnih
dneh po žrebanju nagrad.
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.
PREVZEM NAGRAD
7. člen
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v
dogovorjenem roku obvesti organizator.
Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje
osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko,
rojstne podatke in davčni urad (če nagrada, ki jo bo nagrajenec prejel, presega 42 EUR). Za
potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko
številko.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov,
izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko
organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v
tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade
brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje
staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena,
najkasneje pa do prevzema nagrade.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
8. člen
Organizator, kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne
nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre,
ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetim pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev
ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne
celostne izvedbe nagradne igre.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do
katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema
odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih
podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje,
da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in
obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki
osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Sodelujoči v natečaju dovolijo organizatorju Paloma d.d. pravico do uporabe zgodbic na temo
zmajčkov iz embalaže izdelkov Paloma Junior za javne objave in marketinško komunikacijo.
Prav tako dovolijo objavo zgodbice, imena in priimka na spletnih straneh, v tiskanih in
elektronskih medijih ter drugih trženjskih orodjih, namenjenih promociji izdelkov Paloma
Junior. Sodelu-joči se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem (kar vključuje odpoved
avtorskemu honorarju). Sodelujočemu pripada pravica do označbe avtorstva na mestih, kjer
je to mogoče.
Avtor zgodbe jamči, da je zgodba v celoti njegovo avtorsko delo ter da z njo ni kršil nobenih
avtorskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb.
KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
9. člen
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z
objavami na spletni strani.
Sladki Vrh, 1. 10. 2017
Paloma, d. d.

