PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
»VAŠE MNENJE ŠTEJE!«
1.

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre je Kema d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci. Pravila in pogoji nagradne igre
(v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri.
Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so udeležencem na voljo na spletni strani http://www.kema.si/si/
vsebina/nagradna-igra. Podatki se zbirajo na naslovu organizatorja.

2.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 1.9. 2017 do 29. 12. 2017.

3.

POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Z izpolnitvijo anketnega vprašalnika se šteje, da se udeleženci strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri
pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri
organizatorju akcije ter njihovi ožji družinski člani. Do sodelovanja so upravičene vse fizične osebe,
starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

4.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Sodelovanje poteka na način, da oseba izpolni anketni vprašalnik, ki ga najde v oz. na embalaži produkta
HIDROSTOP ELASTIK in ga po pošti vrne na naslov organizatorja s pripisom »Nagradna igra«.
V nagradni igri sodelujejo samo osebe, ki ustrezno izpolnijo obrazec za nagradno igro s popolno navedbo
osebnih podatkov (ime in priimek, naslov, pošta in kraj, elektronski naslov – v kolikor obstaja, podpis).
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje največ z enim izpolnjenim vprašalnikom. Avtomatično se
smatra, da se nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri strinja z javno objavo njegovega imena, priimka
in kraja bivanja za potrebe nagradne igre.

5.

NAGRADNI SKLAD
Organizator bo nagrajencem podelil 33 nagrad in sicer:
• 1 x potovanje na Tenerife za 2 osebi v vrednosti 1.500,00 EUR.
• 1 x vikend paket na slovenski obali v hotelih Life class Portorož za 2 osebi v vrednosti 400,00 EUR.
• 1 x vikend paket v Termah Vivat za 2 osebi v vrednosti 250,00 EUR.
• 10 x majica KEMA
• 10 x steklenica za Vodo
• 10 x brisača Kema, dimenzij 70x140 cm
Prejeti darilni boni imajo veljavo eno leto od izstavitve in niso prenosljivi na drugo osebo ali izplačljivi v
denarju. Za aranžma potovanja na Tenerife veljajo splošni pogoji turistične agencije Kompas Pomurje.
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6.

ŽREBANJE NAGRAD
V žrebanje bodo uvrščeni vsi anketni vprašalniki, ki bodo na naslov podjetja prispeli najkasneje do
9.1.2018. Žrebanje bo potekalo dne 15.1.2018 na sedežu organizatorja, v izvedbi 3-članske komisije,
sestavljene iz treh zaposlenih v podjetju Kema d.o.o.. Žrebanje ne bo javno. V primeru, da dobitnik
nagrade ne prevzame v roku enega meseca od prejema obvestila organizatorja ali se na obvestilo o
prejemu nagrade ne odzove, se nagrada ne podeli.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku
žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije,
izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. V kolikor bo potencialnih odgovor manj od nagrad si
organizator pridržuje pravico, da vseh nagrad ne podeli. V tem primeru se najprej ne podelijo nagrade v
obratnem vrstnem redu kot navedeno pod točko 5.
Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

7.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD
Izžrebani nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani organizatorja v roku 7 dni od izvedbe žrebanja in
o nagradi obveščeni po pošti. Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in
kako lahko dobitnik prevzame nagrado.
Sodelujoči, ki prejme nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan organizatorju v roku 10 dni
od prejema obvestila o nagradi posredovati podatek o svoji davčni številki. S tem se nagrajenec strinja,
da bo prevzel nagrado.
V kolikor se dobitnik nagrade v zgoraj navedenem roku ne odzove na poslano obvestilo, se šteje, da se
nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti
do nagrajenca. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega
nadomestila.
Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Menjava ali gotovinsko izplačilo nagrade
ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih
drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te nagradne igre.
Nagrajenec prevzame nagrado z osebnim dokumentom in obvestilom Keme d.o.o., ki dokazuje istovetnost
nagrajenca in upravičenost do nagrade po dogovoru z organizatorjem.

8.

PLAČILO DAVKOV
Organizator bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi
predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora Skladno z Zakonom o dohodnini –
(ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 Odl.US: U-I- 260/04-28, 90/2007) ter
Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 117/2006), pred prevzemom nagrade organizatorju
predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). Izročitev nagrad in z njo povezanih
vprašanj nosi organizator.
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9.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec nagradne igre dovoljuje
organizatorju uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne
podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo
preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega
gradiva, vabil na dogodke organizatorjev in partnerskih podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno
in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in
obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse
pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009). Organizator si
pridržuje pravico, da v medijih in na svoji spletni stani objavi ime nagrajenca.

10. OSTALA OBVESTILA
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na
naslednji elektronski naslov: marketing@kema.si
Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna
podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen
potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 01.09.2017 in so v času nagradne igre na vpogled
udeležencem na spletni strani organizatorja – www.kema.si.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na
primeren način in na primernem mestu uporabnike o vsaki spremembi pravil obvestil.
V Puconcih, dne 29. avgusta 2017
Jernej Kuzmič, prokurist

Bojan Ošep, prokurist
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