PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »Osvojite energetsko varčno napravo po vaši izbiri« podjetja ECE, d.o.o.
1. člen
Izvajalec in organizator nagradne igre je podjetje ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a,
3000 Celje (v nadaljevanju organizator).
2. člen
Nagradna igra poteka 1. aprila do vključno 28. aprila 2016 na spletni strani https://trgovina.ece.si.
3. člen
Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da na spletni strani https://trgovina.ece.si izbere poljuben
izdelek iz ponudbe spletne trgovine ECE in ga doda na »Seznam želja«. Ko izdelek doda, se pojavi okno
v katero mora udeleženec vpisati svoje osebne podatke (elektronski naslov, ime in priimek, naslov
bivanja, pošto in kraj bivanja). S tem ko udeleženec obkljuka polje »Strinjam se s splošnimi pogoji« in
klikne na gumb »Sodeluj« se šteje, da je pristopil k sodelovanju v nagradni igri. Udeleženec lahko na
»Seznam želja« doda več izdelkov in si s tem poveča možnosti za nagrado, pri čemer mu ni treba vedno
znova vpisatii svojih osebnih podatkov. Vsak dodan izdelek bo v žreb dodan kot posamičen vnos.
Udeleženec lahko vsebino svojega »Seznama želja« deli na svojem profilu Facebook. Z objavo se
udeleženec avtomatsko strinja, da lahko organizator nagradne igre to vsebino in njegove podatke (ime
in priimek) objavi tudi v promocijske namene.
4. člen
Med vsemi izdelki dodanimi na »Seznam želja«, bomo v četrtek, 28.4.2016 ob 12:00 uri opoldne,
naključno izžrebali tri izdelke in jih podarili udeležencem, ki so te izdelke predložili v nagradno igro.
Organizator bo izdelke na svoje stroške poslal na naslov nagrajencev, vendar le na območju Slovenije.
5. člen
Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja s pomočjo računalniškega programa, ki vsem
sodelujočim omogoča enake možnosti izžrebanja. Izvedbo nagradne igre in samo žrebanje bo
nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov podjetja. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki
vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja ter nagrajencih.
Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani https://trgovina.ece.si in https://www.ece.si
ter na Facebook profilu ECE. Vsi nagrajenci bodo o prejemu in prevzemu nagrade obveščeni po
elektronski pošti najkasneje v 3 delovnih dneh od datuma žrebanja. Če nagrajenci ne posredujejo v
roku 8 delovnih dni svojih popolnih podatkov in davčne številke na sedež organizatorja nagradne igre,
oziroma zavrnejo prevzem nagrade, izgubijo pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih
obveznosti. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.
6. člen
Nagrade niso izplačljive v gotovini. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
7. člen
Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom glavne nagrade
dolžan predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Akontacijo dohodnine plača
organizator nagradne igre. 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.

8. člen
Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal za namene izvedbe nagradne
igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri, plačila akontacije dohodnine in za lastne promocijske
namene. S tem ko udeleženec obkljuka polje »Strinjam se s splošnimi pogoji« in klikne na gumb
»Sodeluj« organizatorju avtomatsko dovoljuje, da njegove osebne podatke obdeluje pa tudi uporablja
za statistične obdelave, trženjske raziskave, prilagajanje ponudbe, segmentacijo, »remarketing« ter
potrebe obveščanja in neposrednega trženja po telefonu, SMS- in MMS-sporočilih, elektronski ali
fizični pošti. Udeleženec lahko to dovoljenje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo po elektronski pošti ali
pošti na naslov organizatorja. Obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov poteka v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
9. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. V nagradni igri ne
smejo sodelovati zaposleni v družbi ECE, d.o.o. in vse osebe, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do
organizatorja sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre.
10. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator
nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov organizatorja nagradne igre.
V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času
in o tem obvestila udeleženca.
11. člen
Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki
izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.
Pravila stopijo v veljavo s 1. 4. 2016.
Celje, 1. 4. 2016
ECE, energetska družba, d.o.o.

