PRAVILA NAGRADNE IGRE

ADDIKO LOV ZA 5.000 EUR
1. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana (v nadaljevanju BTC).
Sponzor nagradne igre je Addiko Bank, d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
Addiko ali sponzor).

2. POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od objave na spletnem mestu www.btc-city-com t.j. 19.05.2017 od 14. ure
do vključno 21.05.2017 do 13.00 ure.
Uporabniki sodelujejo v nagradni igri tako, da v trgovinah na območju BTC City Ljubljana v
času trajanja Festivala nakupov in zabave (v nadaljevanju FNZ) poiščejo eno izmed nagradnih
kod, jo skupaj s svojimi kontaktnimi podatki vnesejo v obrazec na spletnem portalu BTC City in
odgovorijo na nagradno vprašanje;
•

Kontaktni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, številka mobilnega telefona

•

Nagradna koda (primer: FNZ-17-187)

•

Nagradno vprašanje: V kateri dvorani se nahaja Addiko poslovalnica?

Vsa polja so obvezna.
21.05.2017 ob 14. uri bo tričlanska komisija BTC pregledala prejete odgovore in med tistimi, ki
bodo izpolnili vsa obvezna polja v obrazcu in pravilno odgovorili na nagradno vprašanje,
izžrebala prejemnika nagrade.
Žrebanje ne bo javno. Izidi žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Če izžrebanec pripada skupini, ki v nagradni igri ne sme sodelovati (poglavje 3), komisija
neveljavni obrazec izloči, ter žrebanje ponovi.
Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke:
•

Datum in ura žrebanja

•

Imena žirantov

•

podatki o nagrajencu.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletnem mestu www.btc-city.com najkasneje 22.05.2017 in
obveščeni po elektronski pošti na e-mail, ki ga bodo vpisali v obrazec.

3. KDO LAHKO SODELUJE
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe starejše od 14 let, ki so s stalnim prebivališčem na
območju Republike Slovenije. V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni ali ožji družinski člani
zaposlenih v družbah BTC ali Addiko (zakonci, otroci, starši).
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči
•

izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili nagradne igre ter da se z njimi izrecno
strinja;

•

dovolijo, da v primeru izbora in sodelovanja organizator in sponzor objavita ime in
priimek sodelujočih na spletnih mestih družb in v drugih medijih;

•

dovolijo, da v primeru žreba, organizator nagrajenca v živo pokliče z radia;

•

izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in
snemanje za promocijske aktivnosti BTC in Addiko, ter njima povezanih tretjih oseb kot
tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih
straneh in vseh drugih medijih;

•

dovolijo, da organizator in sponzor prejete podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih
uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo potrošnikov, pošiljanje oglasnega gradiva
(po pošti in drugih medijih), vabil, pisno anketiranje. Vsakdo ima pravico kadarkoli
zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki) in sicer tako, da iz elektronskega naslova,
ki ga je sodelujoči vnesel v obrazec, na elektronski naslov urednistvo@btc-coty.com za
odjavo pri organizatorju ali marketing.si@addiko.com za odjavo pri sponzorju pošljejo
elektronsko pošto z besedo ODJAVA.

3.1. Varstvo osebnih podatkov
•

Sodelujoči daje soglasje, da organizator in sponzor evidentirata vse njegove navedene
osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in jih v skladu z veljavno zakonodajo
obdelujeta, uporabljata za svoje raziskave, statistične obdelave, akcije, pošiljanje
reklamnega gradiva in drugih materialov, obveščanje in anketiranje

•

Sodelujoči potrjuje tudi, da je privolitev v obdelavo njegovih osebnih podatkov za
navedene namene prostovoljna in izrecno soglaša, da se njegovi osebni podatki lahko
posredujejo vsem družbam in pogodbenim obdelovalcem organizatorja ali sponzorja tudi
izven Evropske unije, z namenom poenotenja bančnih operacij, nadzora in izvajanja
medsebojnega pogodbenega odnosa

3.2. Obvezni podatki
Zmagovalec bo o prevzemu nagrade in zahtevi po oddaji osebnih podatkov obveščeni po
elektronski pošti (Obvestilo). Nagrajenec je upravičen do nagrade, če v roku 5 dneh javi: ime,
priimek, naslov stalnega prebivališča in davčno številko.
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Nagrajenec lahko prevzame nagrado v 14 dneh od pošiljanja Obvestila, sicer ni več upravičen do
nagrade.

4. NAGRADA
Nagrada
•

5.000 EUR v darilnih bonih BTC City

Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je najkasneje ob prevzemu nagrade dolžan
predložiti davčno številko.
Organizator nagradne igre bo nagrajencu predal dogovorjeno nagrado in skladno z veljavno
davčno zakonodajo obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo in plačilo
davčnim organom. Akontacija dohodnine znaša 25% bruto vrednosti nagrade.
V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, ki še ni poslovno sposobna, izjavo o prevzemu
nagrade podpišejo njegovi starši ali drugi zakoniti zastopniki, ki v imenu in za račun mladoletne
osebe tudi prevzamejo nagrado skladno s temi pravili.
Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Prav
tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji
dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.
Nagrada ni izplačljiva v denarju.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri BTC d.d..

5. TOLMAČENJE PRAVIL NAGRADNE IGRE
Za tolmačenje pravil je pristojno izključno podjetje BTC d.d. Morebitne napake v pravilih bodo
po pregledu čim hitreje odpravljene, v kolikor pa bi napake onemogočile izpeljavo nagradne igre,
si organizator pridržuje pravico, da nagradno igro prekine in s popravki začne na novo.
Za morebitna vprašanja pri tolmačenju pravil in splošnih pogojev nagradne igre se obrnite na nas
preko e-pošte na naslov urednistvo@btc-city.com.

6. PLATFORMA, NA KATERI SE IZVAJA NAGRADNA IGRA
Organizator ne odgovarja za stabilnost platforme, na kateri se nagradna igra izvaja.

Ljubljana, 18.05.2017
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