Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Ne štekamo te, a dobr' zavarujemo«
1. člen
Po teh pravilih prireja Vzajemna d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Organizator) na področju Republike Slovenije nagradno igro v promocijske namene z naslovom »Ne
štekamo te, a dobr' zavarujemo« (v nadaljevanju: nagradno igro). Vzajemna omogoča sodelovanje v
nagradni igri vsem, ki sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre, ki so navedena v nadaljevanju.
2. člen
Nagradna igra bo potekala na spletni strani www.nistatusa-nipanike.si. Nagradna igra bo potekala od
vključno 27. 9. do vključno 31. 10. 2019. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna
igra komunicira in oglašuje tudi v medijih.
V tem obdobju se bo odvilo 5 krogov nagradne igre in sicer:
1. krog: od 27.9.2019 do 3.10.2019 do 23.59 ure
2. krog: od 4.10.2019 do 10.10.2019 do 23.59 ure
3. krog: od 11.10.2019 do 17.10.2019 do 23.59 ure
4. krog: od 18.10.2019 do 24.10.2019 do 23.59 ure
5. krog: od 25.10.2019 do 31.10.2019 do 23.59 ure
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki bodo v skladu z
navodili izpolnili vse potrebne podatke. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Nakup ni
pogoj za sodelovanje. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposleni pri
organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom
(zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske
skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji) ter zaposlenim v marketinški
agencji AV Studio d.o.o. in njihovim ožjim družinskim članom. Navedeni bodo iz nagradne igre
izključeni s strani organizatorja.
4. člen
Način sodelovanja v nagradni igri:
Na spletni strani www.nistatusa-nipanike.si: udeleženec na spletnem mestu odgovori na eno izmed
5-ih anketnih vprašanj in odda svoj e-naslov, ime in priimek.
5. člen
V času trajanja nagradne igre se bodo odvila žrebanja:
- V prvem (1.) žrebu, ki se bo odvil 4.10.2019, bo organizator izžrebal skupno štiri (4) osebe izmed
katerih bo ena (1) oseba prejela športne slušalke Endurance sprint, ena (1) oseba, ki bo prejela
vrednostni bon optike Clarus za 20 €, ena (1) oseba, ki bo prejela ženske spodnjice Freegun in ena (1)
oseba, ki bo prejela Nalgene bidon Multidrink.
- V drugem (2.) žrebu, ki se bo odvil 11.10.2019, bo organizator izžrebal skupno štiri (4) osebe izmed
katerih bo ena (1) oseba prejela Rip Curl torbico Ballina, ena (1) oseba, ki bo prejela vrednostni bon
optike Clarus za 20 €, ena (1) oseba, ki bo prejela moške spodnjice Freegun in ena (1) oseba, ki bo
prejela slušalke Live550.
- V tretjem (3.) žrebu, ki se bo odvil 18.10.2019, bo organizator izžrebal skupno štiri (4) osebe izmed
katerih bo ena (1) oseba prejela Herschel nahrbtnik classic 24, ena (1) oseba, ki bo prejela vrednostni
bon optike Clarus za 20 €, ena (1) oseba, ki bo prejela ženske kopalke Freegun in ena (1) oseba, ki bo
prejela zvočno postajo Flip5.

- V četrtem (4.) žrebu, ki se bo odvil 25.10.2019, bo organizator izžrebal skupno štiri (4) osebe izmed
katerih bo ena (1) oseba prejela moške kopalke Freegun, ena (1) oseba, ki bo prejela vrednostni bon
optike Clarus za 20 €, ena (1) oseba, ki bo prejela Arnette sončna očala Crooked Grind in ena (1)
oseba, ki bo prejela zvočno postajo Charge4.
- V petem (5.) žrebu, ki se bo odvil 4.11.2019, bo organizator izžrebal skupno štiri (4) osebe izmed
katerih bo ena (1) oseba prejela ženske natikače Coqui, ena (1) oseba, ki bo prejela vrednostni bon
optike Clarus za 20 €, ena (1) oseba, ki bo prejela Arnette polarizirana sončna očala Go Time black /
grey mirror in (1) oseba, ki bo prejela karaoke zvočnik Partybox100.
Nagradni sklad je opredeljen v 6. členu pravil. V časovnem obdobju trajanja nagradne igre, bo
organizator opravil pet (5) žrebov in podelil skupno dvajset (20) nagrad. Posamezni udeleženec lahko
v nagradni igri sodeluje večkrat v dnevu, vendar lahko nagrado prejme le enkrat. Če je udeleženec
izžreban dvakrat ali večkrat, prejme nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Nagrada ni izplačljiva v
gotovini in je ni možno zamenjati, prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.
6. člen
Nagradni sklad obsega skupno dvajset (20) nagrad, cene vključujejo DDV:
a) 1x Arnette sončna očala Crooked Grind (v vrednosti 65,95 EUR z ddv)
b) 1x Arnette polarizirana sončna očala Go Time black / grey mirror (v vrednosti 92,95 EUR z
ddv)
c) 1x Rip Curl torbica Ballina (v vrednosti 43,95 EUR z ddv)
d) 1x Nalgene bidon Multidrink (v vrednosti 14,95 EUR z ddv)
e) 1x Herschel nahrbtnik classic 24 l (v vrednosti 49,95 EUR z ddv)
f) 1x vrednostni bon optike Clarus za 20 € (v vrednosti 20 EUR z ddv)
g) 1x vrednostni bon optike Clarus za 20 € (v vrednosti 20 EUR z ddv)
h) 1x vrednostni bon optike Clarus za 20 € (v vrednosti 20 EUR z ddv)
i) 1x vrednostni bon optike Clarus za 20 € (v vrednosti 20 EUR z ddv)
j) 1x vrednostni bon optike Clarus za 20 € (v vrednosti 20 EUR z ddv)
k) 1x ženske spodnjice Freegun (v vrednosti 9,99 EUR z ddv)
l) 1x moške spodnjice Freegun (v vrednosti 13,99 EUR z ddv)
m) 1x ženske kopalke Freegun (v vrednosti 29,99 EUR z ddv)
n) 1x moške kopalke Freegun (v vrednosti 29,99 EUR z ddv)
o) 1x ženski natikači Coqui (v vrednosti 24,99 EUR z ddv)
p) 1x Karaoke zvočnik Partybox100 (v vrednosti 299,99 EUR z ddv)
q) 1x Zvočna postaja Charge4 (v vrednosti 159,99 EUR z ddv)
r) 1x Zvočna postaja Flip5 (v vrednosti 129,99 EUR z ddv)
s) 1x Slušalke Live550 (v vrednosti 129,99 EUR z ddv)
t) 1x Športne slušalke ENDURANCE SPRINT (v vrednosti 49,99 EUR z ddv)
V nagradnem skladu je enajst (11) nagrad v vrednosti nižje ali enako 42 € (nagrade d,f,g,h,i,j,k,l,m,n in
o) zato nagrajenci, ki prejmejo te nagrade, pred prevzemom niso dolžni predložiti svojih davčnih
številk. Nagrada, pri kateri vrednost ne presega 42 evrov, je skladno s 108. členom ZDoh-2 oproščena
davka.
Ostali nagrajenci, ki bodo prejeli nagrade, so po zakonu o dohodnini davčni zavezanci, zato so pred
prevzemom nagrade dolžni predložiti poleg imena, priimka in e-naslova tudi naslov stalnega ali
začasnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo, ker vrednost nagrade presega 42 € in je
potrebno plačati akontacijo dohodnine, ki jo plača Vzajemna d.v.z. Udeležence, ki bodo nagrajeni,
organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema
nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred. Vzajemna bo nagrajencem do 31. 01. 2020
poslala potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek akontacije davka, plačanega do 31.

12. 2019. Vsi nagrajenci, ki bodo prejeli obvestilo, so to dolžni napovedati v svoji dohodninski
napovedi za leto 2019. Njegovo davčno številko bomo hranili maksimalno do 31.3.2020. Pridobljene
nagrade ni možno zamenjati za gotovino. Nagrade niso izplačljive v gotovini.
Vzajemna si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov sodelujočega v nagradni igri,
• se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
7. člen
Žrebanje ni javno in poteka v prostorih AV Studia d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje. Žrebanje
nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz
nabora celotne množice udeležencev izžreba dobitnike nagrad. Žrebanje in podelitev nagrad bo
spremljala tri (3) članska komisija, določena s strani organizatorja.
8. člen
Najkasneje 24 ur po vsakem zaključenem krogu nagradne igre se bo odvil žreb. Izžrebanci bodo o
svoji zmagi obveščeni najkasneje 3 dni po končanem žrebu, in sicer preko posredovanega e-naslova.
Nagrajenec bo pozvan, da v roku 3 dni pošlje podatke, po danih navodilih za dostavo nagrade, ki
bodo obdelani skladno z določbo 13. člena GDPR. Če nagrajenec ne bo upošteval roka, ne bo
upravičen do nagrade. Za način prevzema nagrade se organizator posebej dogovori z nagrajencem.
9. člen
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 (višja sila, odpoved strežnika,
naravne 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, razen če je to mogoče
pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. 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 organizator ne more vplivati
(višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook, in
če je to potrebno, tudi na druge načine. 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 tiste, ki
so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti
do sodelujočih ne dokonča.
10. člen
Od nagrajenca, ki bo prejel nagrado manjše vrednosti (manjša od 42€) bo organizator zahteval
osebne podatke:
Ime
Priimek
E-naslov
Naslov prebivališča

Od nagrajenca, ki bo prejel nagrado večje vrednosti (večja od 42€) bo organizator podatkov zahteval
osebne podatke:
Ime

-

Priimek
E-naslov
Naslov prebivališča
Davčno številko
Davčno izpostavo

Ti podatki se bodo zbirali z namenom prijave za dohodnino (v primeru vrednosti nagrade nad 42 €),
izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev,
objavo nagrajencev na spletni strani www.nistatusa-nipanike.si. in na Facebook strani Nistatusa? Ni
panike!, dostave/podelitve nagrade nagrajencu in ne bodo predmet nadaljnjih tržnih aktivnosti.
Nameni obdelave in hrambe podatkov nagrajencev bodo posredovani nagrajencem preden bodo od
njih zahtevani omenjeni osebni podatki. Podatki nagrajencev se obdelujejo toliko časa, kolikor je
potrebno, da prevzamejo nagrado. Njihove podatke se hrani do 31. 3. 2020.
Udeleženci nagradne igre bodo za obdelavo svojih podatkov soglašali v obliki odkljukanega polja na
spletni strani. Vsi sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da je Politika zasebnosti Vzajemne, kjer
lahko prejmejo vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, dostopna na www.vzajemna.si .
11. člen
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o
varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator
nagradne igre – Vzajemna d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.
12. člen
Blagovna znamka Vzajemna, kakor tudi vsa druga imena in vsebine storitev, sistemi delovanja in
blagovnih znamk, so last njihovih lastnikov. Njihova uporaba za kakršenkoli namen brez poprejšnjega
soglasja lastnikov ni dovoljena in je kazniva.
13. člen
Če sodelujoči v nagradni igri navede napačne ali nepopolne naslovne podatke, ki onemogočajo
računalniško žrebanje, si Vzajemna pridržuje pravico, da ga izloči iz žrebanja. Izločena bodo tudi vsa
sporočila z žaljivo vsebino.
14. člen
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali
vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni spletni strani www.nistatusanipanike.si.
15. člen
Vzajemna uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč na brezplačni telefonski številki 080 20 60 (pon
– pet: med 7.00 in 21.00 uro; sob., ned., prazniki med 9.00 in 19.00 uro) in na elektronskem naslovu
info@vzajemna.si. Vse reklamacije glede nagrad prevzame Vzajemna. V primeru utemeljenih
reklamacij v zvezi z nagradno igro se Vzajemna zavezuje, da jih bo odpravila v razumnem času in o
tem obvestila sodelujočega v nagradni igri. Pravila pričnejo veljati od 27. 9. 2019 dalje.
Ljubljana, 26. 9. 2019, Vzajemna d.v.z.

