PRAVILA NAGRADNE IGRE »DOŽIVI SANJE«
1.Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Doživi sanje« (v nadaljevanju nagradna igra) je Gorenjska banka d.d.,
Kranj, Bleiweisova cesta 1, p.p. 147, SI - 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator).
Izvajalec nagradne igre je Agencija 101, Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
izvajalec).
Nagradna igra ni sponzorirana s strani Googla in ni povezana z Googlom kot podjetjem.
Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta zgolj izvajalec in organizator
nagradne igre.
2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji ter so davčni rezidenti Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo
sodelovati zaposleni v družbi Gorenjska banka d.d., Kranj, njihovi ožji družinski člani (zakonec
oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o družinskega
zakonika v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki,
bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe,
ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre.
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se,
da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko odda svoje podatke in s klikom
»Pošlji in sodeluj« potrdi sodelovanje v nagradni igri .
3. Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra poteka od vključno 5. 11. 2019 do vključno 1. 12. 2019 do 24.00 ure.
4. Namen in potek nagradne igre:
Namen nagradne igre je promocija organizatorja in produkta Gorenjske banke (Potrošniški
kredit).
Posamezniki lahko soglasje za sodelovanje v nagradni igri podajo na spletnem mestu
www.dozivisanje.si.
Uporabnik na spletnem mestu s klikom izbere eno od štirih predstavljenih doživetij (odgovori na
vprašanje) in vpiše kontaktne podatke (ime in priimek, elektronski naslov in opcijsko telefonsko
številko). S tem je sodelovanje zaključeno. En uporabnik, z unikatnim elektronskim naslovom,
lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

Med vsemi sodelujočimi, ki so kadarkoli v času od 5. 11. 2019 do vključno 1. 12. 2019 do 24:00
ure veljavno podali prijavo za sodelovanje, se 2. 12. 2019 izžreba enega nagrajenca.
Nagrajenec bo izžreban s pomočjo naključnega računalniškega žreba izmed vseh pravilno
podanih prijav. Žreb bo nadzorovala tri članska komisija, ki jo imenuje organizator. Žreb se bo
opravil 2. 12. 2019, javna objava izžrebanega nagrajenca na spletnih straneh www.dozivisanje.si
pa se izvede najkasneje naslednji delovni dan po opravljenem žrebu.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
- datumu, uri in kraju žrebanja;
- skupnem številu udeležencev žrebanja;
- nagrajencu in vrsti nagrade, ki mu pripada;
- uri zaključka žrebanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in je zavezujoč za organizatorja ter vse udeležence
nagradne igre.
Sodelujoči v nagradni igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške
sodelovanja se med drugim uvrščajo:
- strošek dostopa do interneta;
- strošek prenosa podatkov z interneta.
Internetno povezavo in prenos podatkov sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem
veljavnem ceniku.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v
nagradnih igrah. Organizator bo osebne podatke uporabnikov, ki so jih ti posredovali v okviru
nagradne igre, uporabil za namen izvedbe nagradne igre.
Uporabnik ima na spletni strani www.dozivisanje.si dodatno možnost podati tudi soglasje za
namene prejema obveščanja o drugih nagradnih igrah organizatorja, za prejem novic o akcijah
organizatorja in novostih organizatorja. Takšno soglasje ni niti obvezno niti ni pogoj za sodelovanje
v nagradni igri. V primerih, da uporabnik takšno svoje izrecno soglasje poda, bo organizator
podatke lahko uporabil za trženje, skladno z vsebino podanega soglasja.
a) Nagrada
Ob zaključku nagradne igre bo med vsemi sodelujočimi 2. 12. 2019 izžrebana 1 (ena) oseba.
Izžrebana oseba za nagrado prejeme tisto izmed doživetij, ki ga je izbrala s klikom ob prijavi v
nagradno igro.
Vrednost vsake izmed nagrad je 3.000 EUR bruto (tržna cena posamezne nagrade 2.250,00 EUR,
povečana za koeficient davčnega odtegljaja 1,33333). Nagrado organizator nagrajencu preda v
obliki darilnega bona/voucherja za izbrano doživetje.

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali prenosljiva na tretjo osebo. Nagrada ni
izplačljiva v gotovini. Nagrada bo izžrebana in podeljena prejemniku, ki izpolnjujejo pogoje za
sodelovanje v nagradni igri. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem
in uporabo nagrade (udeležba na dogodkih je na nagrajenčevo lastno odgovornost).
Možne nagrade:
1) Praznovanje novega leta 2020 (31. 12. 2019) na Islandiji in ogled polarnega sija (paket za
2 osebi)
Tržna vrednost nagrade, do 2.250,00 EUR
O programu potovanja in aranžmaju se nagrajenec in izvajalec dogovorita po potrditvi
nagrade.
2) Prenova dnevne sobe v stilu serije Prijatelji, z izbranimi kosi pohištva po IKEA katalogu
(dvosed, okrasne blazine, klubska miza, preproga, taburét, manjša mizica, okrasne
rastline …)
Tržna vrednost nagrade, do 2.250,00 EUR
O izboru pohištva se nagrajenec in izvajalec dogovorita po potrditvi nagrade.

3) Vožnja po dirkališču Nürburgring v Nemčiji s športnim avtomobilom BMW M4
COMPETITION (prevoz na dirkališče, 12 dirkalnih krogov, prevoz nazaj v Slovenijo).
Tržna vrednost nagrade, do 2.250,00 EUR
O programu potovanja in aranžmaju se nagrajenec in izvajalec dogovorita po potrditvi
nagrade.
4) Šivanje poročne obleke po meri (dolga obleka z rokavi, brez čipke, z vlečko in vključeno
tiaro. Material in detajli obleke – po dogovoru z nagrajenko/nagrajencem).
Tržna vrednost nagrade, do 2.250,00 EUR
*** O prevzemu in terminu koriščenja nagrade, se nagrajenec dogovori individualno z izvajalcem
nagrade igre. Nagrado mora nagrajenec izkoristiti do 5. junija 2020, z izjemo 1) – ki vključuje
novoletno praznovanje za Novo leto 31.12.2019.
Zgoraj navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil.
Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.

5. Akontacija dohodnine
Organizator bo za prejemnika nagrade od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v
skladu z veljavnimi predpisi. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan
pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. Če podatka o davčni številki ne
dostavi, se nagrada ne podeli.
Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in
odvedel akontacijo dohodnine v skladu s predpisi). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z
letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
7. Pravila:
Organizator si pridružuje pravico, da prijave z nepopolnimi podatki sodelujočih izloči iz žrebanja,
oziroma jih ne upošteva. Prav tako organizator ne bo upošteval prepoznih prijav.
Nagrajenec bo o nagradi obveščen 2. 12. 2019 z obvestilom na elektronsko pošto, ki je bila
podana v nagradni igri. V kolikor je nagrajenec napisal tudi telefonsko številko, bo v
primeru izžrebanja obveščen tudi preko telefona.
Nagrajenec je dolžan organizatorju v roku 3 delovnih dni (od dne, ko organizator odpošlje
elektronska sporočila), v vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, na e-naslov
(info@dozivisanje.si) potrditi sprejem nagrade in svoje podatke: ime, priimek, naslov ter
obvezno tudi davčno številko. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna
sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika.
V primeru, da nagrajenec pravočasno ne posreduje zahtevanih podatkov ali zahtevani
podatki niso točni in pravilni, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje
obveznosti glede izročitve nagrad takim nagrajencem. Nagrade se torej v takem primeru ne
podeli.
Nagrajenec bo svojo nagrado prevzel po dogovoru z organizatorjem. Nagrado mora nagrajenec
unovčiti v roku 6 mesecev, torej do 5. junija 2020 (v primeru nagrade praznovanje Novega leta
pa se nagrada nanaša na Novo leto 31.12.2019).
Organizator izrecno poudarja, da ne bo omogočil udeležbe v nagradni igri in izročitve nagrade
osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v nagradni igri.
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna.

8. Ostala pravila nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
•
•

•
•
•
•

se pojavi dvom v istovetnost podatkov izžrebanega nagrajenca,
se ugotovi, da izžrebani nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je
sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v
nasprotju s temi pravili,
se ugotovi, da je izžrebani nagrajenec do nagrade prišel na nepravilen način, kar oceni
izvajalec nagradne igre,
ali če izžrebani nagrajenec ne pošlje pravočasno organizatorju v teh pravilih navedenih
podatkov,
ali če izžrebani nagrajenec izjavi, da ne želi prejeti nagrade in/ali posredovati ustrezne
davčne številke, ali
v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

V takšnih primerih lahko organizator po svoji izbiri bodisi nagrade ne podeli (in jo uporabi za
kakšen drug namen), bodisi izžreba novega nagrajenca, izmed oseb, ki izpolnjujejo pogoje za
udeležbo v nagradni igri.
9. Varovanje podatkov
Organizator z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo in
drugimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Organizator obdeluje osebne podatke
sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, elektronski naslov in
opcijsko, v kolikor je sodelujoči to označil oz. prostovoljno posredoval, pa še telefonsko številko. O
sodelujočem, ki bo nagrajenec te nagradne igre pa bo poleg navedenih osebnih podatkov
obdeloval še naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko.
Nagrajenec bo objavljen na spletni strani organizatorja – dozivisanje.si. Nagrajenec se izrecno
strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavi na spletni strani organizatorja. Objava podatkov
o nagrajencu bo s spletnih strani dozivisanje.si izbrisana v 30 dneh po preteku nagradne igre.
Sicer organizator in/ali izvajalec hrani prejete osebne podatke iz prvega odstavka te točke tako
dolgo, kolikor je to potrebno za namen, za katerega so zbrani, oziroma za čas trajanja, določen v
veljavnih predpisih (npr. davčni predpisi glede hrambe podatkov).
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer v zvezi z organizacijo in izvedbo
nagradne igre ter ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta.

Po preteku zgoraj navedenega roka organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v
skladu s svojimi internimi akti.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje,
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Ti
podatki so: ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka.
Vsak sodelujoči lahko dodatno, z izrecnim soglasjem (obkljukanje »check-boxa«), soglaša, da se
njegovi vnešeni osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo tudi za namene obveščanja o
drugih nagradnih igrah organizatorja, za prejem novic o akcijah organizatorja in novostih
organizatorja.
Podano soglasje lahko vsak sodelujoči prekliče z elektronskim sporočilom na info@dozivisanje.si,
v katerem jasno izrazi, da preklicuje soglasje.
Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Splošno
Uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da bo organizator osebne podatke lahko
posredoval:
- izvajalcu nagradne igre - AGENCIJA 101, inovativne marketinške in organizacijske rešitve,
d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, izključno zaradi zagotavljanja izvedbe nagradne
igre,
- družbi podizvajalcu Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor izključno za
potrebe dostave in obveščanja o dostavi nagrad nagrajencu in sicer: ime, priimek, naslov,
kontaktno telefonsko številko in e-mail.
Organizator in/ali izvajalec lahko posreduje podatke naprej tudi pristojnim organom, v kolikor bo
za to podana upravičena zahteva, kot je to opredeljeno v zakonu ali drugemu zavezujočemu
predpisu.
Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo vpogled v svoje
zbrane osebne podatke s strani organizatorja, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih
podatkov, ki so jih posredovali v okviru te nagradne igre, kot tudi preklic privolitve za namen
obdelave podatkov, kjer je bilo posebej dano soglasje sodelujočega. Zahteva se posreduje na
naslov: info@dozivisanje.si. V primeru podaje zahteve za blokiranje ali izbris podatkov sodelujoči
ne bodo več vključeni v nagradno igro.

Vse navedene podane zahteve sodelujočega bo organizator obravnaval in izvedel v primernem
roku, najkasneje v roku 30 dni od prejete posamezne zahteve glede osebnih podatkov
sodelujočega.
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov in na nagradno igro, se lahko
sporočijo organizatorju na elektronski naslov: info@dozivisanje.si, kjer je dostopna imenovana
pooblaščena oseba organizatorja za varstvo osebnih podatkov (Primož Hudobivnik).
Sodelujoči lahko, v kolikor meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov ni skladna z veljavnimi
predpisi glede varstva osebnih podatkov, poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 5. 11. 2019, in so v času nagradne igre na
vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – dozivisanje.si
Organizator lahko dopolnjuje in spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se
zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi
pravil.
Morebitne spore iz naslova izvedbe nagradne igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.
Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@dozivisanje.si , s pripisom
»Dodatne informacije o nagradni igri Doživi sanje«.
Kranj, 5. 11. 2019
Gorenjska Banka d.d., Kranj

