
                                                                                                                                    

 

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADE IGRE »NOVO ŠOLSKO LETO, NOVI IZZIVI«  

 

1. Splošne določbe in pojmi 

Ta pravila in pogoji nagradne igre določajo način izvedbe nagradne igre »Novo šolsko leto, novi izzivi « ter pravice, 

obveznosti in pogoje sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor (v 

nadaljevanju: Zavarovalnica Sava).  

Sodelujoči (udeleženec) v nagradni igri je oseba, ki izpolnjuje vse pogoje sodelovanja v nagradni igri, določene s 

temi pravili.  

Nagrajenec je med sodelujočimi izbrana oseba, ki pridobi pravico do nagrade.  

 

2. Namen nagradne igre  

Nagradna igra poteka z namenom promocije Zavarovalnice Sava in produkta Nezgodno zavarovanje otrok in šolske 

mladine. 

3. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra bo potekala na družbenem omrežju Facebook v času od 11. 9. 2019 do 15. 10. 2019. 

4. Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri imajo pravico sodelovati državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 

18 let, mora starš ali drugi zakoniti skrbnik podati pisno strinjanje s sprejemom nagrade in s temi pravili in pogoji 

nagradne igre.  

V nagradni igri lahko sodelujejo tudi zaposleni pri organizatorju nagradne igre, ki niso neposredno vpleteni v 

izvedbo nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.  

Na Facebook profilu Zavarovalnice Sava bodo objavljena vprašanja s tremi ponujenimi odgovori. Za sodelovanje v 

nagradni igri je potrebno pod objavo nagradnega vprašanja v komentar zapisati črko, ki označuje napačni odgovor. 

Med vsemi, ki bodo izpolnili pogoj iz prejšnjega odstavka, bo izžreban dobitnik nagrade. 

Sodelujoči soglašajo, da lahko v primeru, da postanejo dobitnik nagrade, organizator njihovo ime Facebook profila 

objavi na socialnih omrežjih ter na spletni strani Zavarovalnice Sava. 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so sodelujoči seznanjeni s pravili nagradne igre, pri čemer soglasje za 

sodelovanje v nagradni igri pomeni tudi soglasje s temi pravili in pogoji. Če nagrajenec ne soglaša s sodelovanjem v 

nagradi igri, se izžreba nov nagrajenec. 

 



                                                                                                                                    

 

 

5. Nagrada, žrebanje in druge obveznosti 

Nagradna igra bo potekala v petih krogih. Vsako sredo v času trajanja nagradne igre bo na Facebook profilu 

Zavarovalnice Sava objavljeno nagradno vprašanje. V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo do vsake nedelje do 

23:59 ure, komentirali pravilen odgovor. Vsak ponedeljek bo potekal žreb. Izvede ga tričlanska komisija sestavljena 

iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre, ki o žrebu vodi zapisnik. Nagrajenec bo objavljen v torek. 

Vsakokratnemu izžrebanemu nagrajencu bomo podelili paket, ki vključuje vrečo za športno opremo, peresnico, 

prenosni zvočnik in igro Človek ne jezi se, vse v skupni vrednosti 20 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino 

ali katerokoli drugo nagrado, blago ali storitev.  

Nagrajenci bodo z imenom Facebook profila objavljeni na časovnici Facebook profila Zavarovalnice Sava, s čimer 

se bo štelo, da so obveščeni o tem, da so dobitniki nagrade v tej nagradni igri. Šteje se, da je nagrajenec 

obveščen isti dan, kot je organizator objavil obvestilo. 

Organizator zagotavlja možnost prevzema nagrade v obdobju trideset (30) dni od sprejema obvestila, ki ga ni 

mogoče podaljšati, zamujanje pa za udeleženca pomeni izgubo pravice do nagrade. V primeru neprevzete ali 

odklonjene nagrade s strani zmagovalca, se nagrade ne podeli. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade ali če 

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil) ali če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s 

temi pravili in pogoji nagradne igre. 

6. Varstvo osebnih podatkov 

Organizator nagradne igre je upravljavec osebnih podatkov. 

Organizator se zavezuje, da bo v skladu s temi pravili in pogoji nagradne igre pridobljene osebne podatke 

sodelujočih oziroma nagrajenca uporabljal, shranjeval ali kako drugače obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo s 

področja varstva osebnih podatkov ter jih bo uporabljal izključno za naslednje namene: 

•    izvedba nagradne igre, 

•    javno obveščanje o nagrajencu z objavo njegovega imena in priimka oz. uporabniškega imena na profilih 

socialnih omrežij ter spletni strani organizatorja, 

•    podelitev nagrade. 

Osebni podatki se bodo obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni oziroma dokler udeleženec 

ne bo zahteval preklica. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov je mogoče kadarkoli delno ali v celoti preklicati s 

pisno zahtevo, poslano na e-naslov: trzno.komuniciranje@zav-sava.si. V takšnem primeru bo Zavarovalnica Sava 

prenehala z obdelavo osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh po prejemu preklica privolitve oziroma bo 

najkasneje v 15 dneh od prejema delnega preklica ali spremenjene izjave pričela osebne podatke obdelovati le v 

primerih in v obsegu dane veljavne privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni 

podlagi izvajale do preklica. V primeru preklica pred uresničitvijo namena, za katerega so bili osebni podatki 

posredovani, udeleženec več nima pravice sodelovati v nagradni igri. 



                                                                                                                                    

 

Udeleženec ima pravico od organizatorja nagradne igre zahtevati tudi dostop do osebnih podatkov, njihov 

popravek, izbris ali omejitev obdelave, pravico do vložitve ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za 

prenos osebnih podatkov.  

Udeleženec nagradne igre se lahko glede vseh svojih zgoraj navedenih pravic obrne na pooblaščeno osebo za 

varstvo osebnih podatkov (DPO) organizatorja, in sicer pisno na e-naslov: gdpr@zav-sava.si ali po telefonu na 

številki 080 19 20. 

Udeleženec nagradne igre lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo, če meni, da obdelava njegovih 

osebnih podatkov ni v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 

Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to potrebno za izvedbo nagradne igre ter tistim 

uporabnikom, ki bodo imeli za to zakonito podlago. 

Vsi sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da je Politika zasebnosti Zavarovalnice Sava, kjer lahko dobijo vse 

informacije o obdelavi osebnih podatkov, dostopna na https://www.zav-sava.si/sl-si/pravna-obvestila/. 

Nagrajenec soglaša, da se njegovi osebni podatki (ime in priimek oziroma uporabniško ime) objavijo na spletni 

strani https://www.zav-sava.si/sl-si/podpora-strankam/vedeti/ ter na profilih socialnih omrežij organizatorja.  

7. Spremembe pravil in pogojev  

Pravila in pogoji nagradne igre, dostopni na https://www.zav-sava.si/sl-si/podpora-strankam/vedeti/, stopijo v 

veljavo z javno objavo in veljajo do podelitve nagrade. 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do umika, sprememb ali dopolnitve teh pravil in pogojev, če to 

zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti, o čemer bodo sodelujoči v nagradni 

igri obveščeni na spletni strani ter na profilih socialnih omrežij organizatorja. 

 

Maribor, 10. 9. 2019 


