POGOJI NAGRADNE IGRE »iPhone XR – 64 GB«
1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre je podjetje ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, Slovenija.
Udeleženec v žrebu nagradne igre je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena teh pravil.
2. POGOJI SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati
zaposleni ECE d.o.o. in njihovi ožji družinski člani (starši, otroci in zakonski oz. izven zakonski
partnerji) in vse osebe, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do ECE d.o.o. sodelujejo pri
izvedbi tega nagradnega žrebanja.
3. KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec izpolni podatke – ime in elektronski
naslov, s čimer se prijavi tudi na brezplačne novice ECE shopa in odda privolitev, da ECE d.o.o.
do preklica obdeluje podatke o elektronskem naslovu za namene trženja ECE shopa, obveščanja o
storitvah in posebnih ponudbah ter analitike v skladu s pogoji varstva podatkov:
https://www.ece.si/gdpr/. Sodelujoči tudi sporoči željeno barvo iPhona XR.

4. ŽREBANJE NAGRAD
Nagradno žrebanje bo potekalo v ponedeljek, 10.12. ob 12. uri na sedežu ECE d.o.o. Med
sodelujočimi bo izžreban en nagrajenec. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na
spletni strani: https://shop.ece.si/noga/drugi-stolpec/nagradne-igre/, prav tako pa bo
nagrajenec obveščen na elektronski naslov.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da
izžrebana oseba: ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili, ne spoštuje teh pravil, je bila
izžrebana v nasprotju s temi pravili, ni podala svojih resničnih osebnih podatkov. Rezultati
nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.
5. NAGRADA
Med udeleženci nagradne igre bo organizator izžrebal enega nagrajenca in podelil nagrado:
pametni telefon Apple iPhone XR 64 GB - barvi po želji izžrebanca.
Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni
možna zamenjava nagrade.
Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati v roku 3 dni, drugače si ECE d.o.o.
pridržuje pravico, da nagrado ne podeli ali jo podeli komu drugemu.
6. OBVESTILO IN DOSTAVA NAGRAD
Izžrebanec bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti. V
primeru, da nagrajenec v roku treh dni od objave nagrajenca ne posreduje točnih in pravilnih

zahtevanih podatkov, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti
glede izročitve nagrade takim izžrebancem. Nagrada se lahko podeli drugemu. S
sodelovanjem v tej nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban,
njegovo ime objavi na spletni strani. Ob prevzemu nagrade, se je izžrebanec dolžan izkazati v
skladu s predpisi, ki veljajo za prevzem priporočenih poštnih pošiljk oz. z veljavnim osebnim
dokumentom.
7. DAVKI OD NAGRAD
Plačilo vseh davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Nagrada
v nagradni igri ni predmet dohodninskega obračuna.
8. ODGOVORNOST
Organizator ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki
izhajajo iz nagradnega žrebanja ali koriščenja nagrade. Če se nagrajenec nagradi odpove ali
organizator iz razlogov, določenih v teh pravilih, nagrade ne podeli, organizator ni dolžan
izžrebati novega nagrajenca oziroma podeliti nagrade drugemu udeležencu nagradne igre.
9. UPORABA OSEBNIH PODATKOV IN PREKLIC SODELOVANJA
Podatke nagrajenca hrani organizator. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne
igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov,
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S
podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje ECE d.o.o., da kot upravljavec zbirke
obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistično obdelavo
podatkov, raziskave trga ter za pošiljanje različnega promocijskega gradiva. Za namene
obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.:
telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugo. Navedene podatke lahko organizator
obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili
svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in
ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja
izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva
odstranitev (preklic) sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev mora sodelujoči zahtevati s
poslanim elektronskim poročilom na naslov novicke@ece.si. V tem primeru se sodelujoči
tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave, ki iz
nagradne igre izhajajo.
10. PRAVILA NAGRADNE IGRE
Pravila nagradne igre so na vpogled na sedežu podjetja ECE d.o.o., na naslovu Vrunčeva ulica
2 a, 3000 Celje do izteka nagradne igre. Udeleženci v nagradni igri so s pravili seznanjeni in se
zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora
ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi
v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Vse pritožbe in reklamacije rešuje ECE d.o.o.
Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov ECE d.o.o. V primeru utemeljenih
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem
obvestil udeleženca.

11. HRAMBA DOKUMENTACIJE
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator in sicer; dokumentacija v zvezi z
organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja
nagradne igre tri (3) leta, dokumentacija v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih
podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi
predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči
v skladu s svojimi internimi akti.
V Celju, 7.11.2018

ECE d.o.o.

