
                                                                                                                               

Pravila nagradne igre »ZADOVOLJSTVO NOVEMBER 2015« 
 
 

1. člen 
 

Organizator nagradne igre, ki se izvaja v okviru raziskave »Zadovoljni z nami«, je podjetje Engrotuš 
d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator). 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki v spodaj 
navedenem obdobju sodelujejo v raziskavi merjenja zadovoljstva v Tuš trgovinah in označijo, da želijo 
sodelovati v nagradni igri ter posredujejo vse zahtevane podatke za nagradno igro ali se za 
sodelovanje v nagradni igri prijavijo na spletni strani www.tus.si in odgovorijo na zastavljeno vprašanje 
ter posredujejo zahtevane podatke. 
 
Osebni podatki sodelujočega se bodo uporabili izključno za namene izvedbe nagradne igre in v 
nobenem primeru ne bodo povezani z rešenimi vprašalniki. 
 
Nagradna igra poteka od 2. 11. 2015 do vključno 3. 12. 2015 do 24.00 ure.  
 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
 
 

2. člen 
 
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil: 
 

1) 1 x 300 € kot D*NAR na Tuš klub kartico 
2) 2 x 100 € kot D*NAR na Tuš klub kartico 
3) 30 x 20 € kot D*NAR na Tuš klub kartico 
4) 40 x 10 € kot D*NAR na Tuš klub kartico 

 
Izžrebanci bodo nagrade prejeli na Tuš klub kartico. 
 
V primeru, da izžrebanec ni član Tuš kluba in tako nima Tuš klub kartice, se bo izžrebanca pozvalo, da 
za namene pridobitve nagrade izpolni pristopni obrazec Tuš klub. Če bo izžrebanec pridobitev Tuš 
klub kartice zavrnil ali do postavljenega datuma ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, do 
nagrade ne bo upravičen in nagrada ne bo podeljena. 
 
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila.   
 
 

3. člen 
 

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na načina: 
 
1. z izpolnitvijo vprašalnika na spletni strani http://zadovoljstvo.tus.si, pri čemer se anketiranec pred 
reševanjem ankete prijavi s kodo, ki jo prejeme izpisano na koncu računa. Organizator si pridržuje 
pravico, da se v posamezni poslovalnici kode prenehajo izpisovati pred potekom nagradne igre, v 
kolikor za to določeno poslovalnico prejme zadostno število izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 
 
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Koda je veljavna 3 dni in velja za enkratno 
izpolnitev vprašalnika. Koda se izpiše na vsakem računu.  
 
2. na spletni strani www.tus.si, v rubriki Nagradne igre, z odgovorom v največ petih stavkih na 
vprašanje »Kaj bi v trgovinah Tuš izboljšal/a« ter posredovanjem zahtevanih podatkov.  
 
Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. 

http://www.tus.si/
http://zadovoljstvo.tus.si/
http://www.tus.si/


                                                                                                                               

4. člen 
 
Žreb se bo izvedel 7. 12. 2015 na sedežu pogodbenega izvajalca, ki bo za organizatorja opravil 
žrebanje s pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim omogoča enake možnosti 
izžrebanja. Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija za žreb v 
sestavi treh predstavnikov pogodbenega izvajalca organizatorja. O nagradnem žrebanju se vodi 
zapisnik, ki vsebuje podatke o:  

 datumu, uri in kraju žrebanja, 

 prisotnih osebah, 

 poteku žrebanja, 

 podatki o nagrajencih. 
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 
 
 

5. člen 
 

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni do 10. 12. 2015 na spletni strani www.tus.si v rubriki 
»Nagradne igre«. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih 
podatkov (ime in priimek, kraj bivanja) na spletni strani www.tus.si.  
 
Organizator izžrebance, ki prejmejo D*NAR na kartico, obvesti preko kontaktov, ki jih posredujejo v 
vprašalniku. 
 
Izžrebanci nagrad opredeljenih v 1. in 2. točki v 2. členu morajo v 5 dneh od prejetja obvestila o 
nagradi, na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, s pripisom »podatki za 
nagradno igro Zadovoljstvo 2015« ali na e-naslov tus.klub@tus.si pisno potrditi svoje osebne podatke 
– ime in priimek, naslov, datum rojstva ter predložiti fotokopijo davčne številke. S potrditvijo in 
posredovanjem svojih podatkov se strinjajo s prevzemom nagrade. Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 
dneh od poziva ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, 
nagrada pa se v tem primeru ne podeli. Nagrajenci, ki bodo prejeli D*NAR, bodo nagrade prejeli v roku 
10 dni od prejema popolnih podatkov.  
 
Vrednosti nagrad pod točkama 1. in 2. v 2. členu predstavljajo doseženi dohodek (davčno osnovo) v 
skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre 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. 
 
Bruto dohodek se všteva v letno davčno osnovo nagrajenca. 
 
 

6. člen 
 

Nagradne opise in vprašalnike z osebnimi podatki sodelujočih v nagradni igri bo družba Engrotuš 
d.o.o. hranila do konca izvedbe nagradne igre, po tem pa jih bo uničila skladno z določbami Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (ur. l. RS št. 94/2007, ZVOP-1). Organizator nagradne igre dokumentacijo 
posredovano s strani nagrajencev komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti. 
 
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 namen izvedbe nagradne igre. 
 
Zahteva se pošlje pisno na naslov ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje. 
Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za 
namene nagradne igre, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo 
zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. 
Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani. 

http://www.tus.si/
http://www.tus.si/
mailto:tus.klub@tus.si


                                                                                                                               

 
Sodelovanje v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator 
igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja izključno za namene izvajanja te 
nagradne igre in v nobenem primeru ne bodo povezani z rešenimi vprašalniki. Pridobljene osebne 
podatke bo organizator te 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 nagrajencem (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji 
nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. 
 
 

7. člen 
 

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno komisija, ki jo imenuje 
organizator. Morebitne napake v delu komisije za žreb in pri izvedbi igre bo komisija reševala 
pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko 
komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 
 
 

8. člen 
 
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v 
Celju. 
 
 
Celje, 27. 10. 2015 
 
  
          Engrotuš d.o.o. 


