Splošni pogoji nagradne igre »Spomin na moje top potovanje«
1. UVODNE DOLOČBE
Pravila sodelovanja v nagradni igri določajo način in pogoje sodelovanja ter izvedbo nagradne igre
»Spomin na moje top potovanje« (v nadaljevanju »nagradna igra«).
Organizator nagradne igre je GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana in in WIZ zavarovanje.
Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem nagrade v skladu s temi pravili.
Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.
Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj
te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi
podatki in informacije bodo posredovani organizatorju.

2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije in v času
trajanja nagradne igre, izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Zaposleni in študenti, ki
so zaposleni pri organizatorju, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ne smejo sodelovati v nagradni
igri oziroma niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo
zakonec, zunaj zakonski partner in otroci. V nagradni igri ne morejo sodelovati samostojni podjetniki
posamezniki (v nadaljevanju: sodelujoči).
Nagradna igra poteka na socialnih omrežjih Instagram in Facebook, sodelujoči pa do 19.4.2020 deli svoj
top spomin iz potovanja po tujini ter sledi navodilom za vsako omrežje posebej:

Instagram:
✔️ prične slediti Instagram strani @wiztujina,
✔️ v svoj story deli najljubši spomin na potovanje po tujini,
✔️ na story-u označi profil @wiztujina.
Facebook:
✔️ všečka Facebook stran WIZ Zavarovanje - @WIZ.zavarovanje
✔️ pod objavo nagradne igre v komentar prilepi sliko iz svojega top potovanja.

3. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRADE
Nagradni sklad:
1. nagrada: 2x celoletno zavarovanje za eno osebo z zavarovalno vsoto do 50.000 € v vrednosti 2x
57,13 € z DDV in 2x slušalke Urbeats, beats by dr. dre. v vrednosti 2x 99,00 € z DDV.;
2. nagrada: 2x slušalke Beatssolo, beats by dr. dre v vrednosti 2x 99,00 € z DDV.
3. nagrada (tolažilna): 4x napihljiva blazina flamingo v vrednosti 4x 20,00 € z DDV;
Izbor nagrajencev na socialnem omrežju Instagram:
Zbiranje fotografij v nagradni igri poteka do 19.4.2020. Organizator bo izmed vseh prispelih izbral 8
fotografij in izvedel 3 serije glasovanja v story anketah:
 Prvo glasovanje bo potekalo 20.4.2020 tako, da bodo izbrane najboljše 4 od 8 fotografij, ki bodo
nato napredovale v polfinalno serijo glasovanja.
 Drugo glasovanje bo potekalo 21.4.2020, najboljši 2 fotografiji od 4 iz polfinala se uvrstita v finalno
glasovanje. Tretje in četrto uvrščena prejmeta tolažilni nagradi.
 Finalno glasovanje bo potekalo 22.4.2020, najboljša fotografija v finalu bo prejela prvo nagrado,
drugo uvrščena pa drugo nagrado.
Izbor nagrajencev na socialnem omrežju Facebook:
Organizator bo izbral 8 fotografij, ki bodo do 19.4.2020 objavljene v komentarjih pod objavo nagradne igre
in izvedel glasovanje v novi objavi z albumom slik, ki bo objavljen 20.4.2020. Zbiranje všečkov bo potekalo
do vključno 22.4.2020 med Facebook uporabniki. Nagrajence določi število všečkov fotografije. Prvo in
drugo nagrado prejmeta fotografiji z največ všečki, tretje in četrto uvrščena pa tolažilno nagrado.
O glasovanju in podelitvi nagrad se pripravi zapisnik, ki se hrani na naslovu organizatorja. Nagrajenec
lahko nagrado prejme enkrat. Izid nagradnega žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso mogoče.
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade za drugo
stvar. V kolikor se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te
pogoje, sodelujoči izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega sodelujočega organizator postane
prost vseh obveznosti, v lastni presoji organizatorja pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu
drugemu ali ne.
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani WIZ. Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema
nagrade, vključno s potrebnimi podatki, ki jih bo moral posredovati organizatorju, obveščen prek e-maila,
na katerega morajo v roku 7 delovnih dni od prejema poziva odgovoriti v skladu z zahtevanimi podatki
(organizatorju mora za prejem nagrade posredovati tudi davčno številko). Kot odgovor na vse zahtevane
podatke prejme s strani organizatorja obvestilo o načinu prejema nagrade. V primeru osebnega prevzema
nagrade mora nagrajenec organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni
dokument (osebna izkaznica ali potni list). Če izžrebanci ne sporočijo svojih podatkov do datuma,
navedenega v e-sporočilu, izgubijo pravico do nagrade. Organizator te nagrade ni dolžan podeliti
drugemu udeležencu. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.
V primeru, da nagrajenec v zahtevanem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se
odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki
jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so izžrebanci dolžni organizatorju nagradne igre
posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da izžrebanec zahtevanih
podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.
Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o identiteti izžrebanca ali če
se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te nagradne igre.
4. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja in WIZa. Organizator bo za
nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi za
naslednje nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan
poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju
posredovati natančne osebne podatke:
 ime in priimek,
 datum rojstva,
 naslov,
 davčno izpostavo in davčno številko.
Pri nagradah do vrednosti 42 € se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne
všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za
prejem nagrade do vrednosti 42 € organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo
dobitnikom nagrad po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane
akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski
napovedi za leto 2020. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi
drugimi nagradami.
Vrednosti nagrad iz nagradnega sklada so napisane poleg seznama nagrad na začetku točke 3. in
vključujejo DDV.
5. ODGOVORNOST
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja,
ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali
nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na
katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek
medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
Organizator akcije ne odgovarja za napake v delovanju spletne strani, kot tudi ne za nezanesljivost ali
nedelovanje le teh. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem
veljavnem ceniku.
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad.
Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na
pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi
pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni
osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot
posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno
strinjajo.

6. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica
3, 1000 Ljubljana, tel.: 080 70 77, e-pošta: info.si@generali.com. Na našo pooblaščeno osebo za varstvo
podatkov se lahko obrnete preko elektronskega naslova pooblascenec-op.si@generali.com.
Na podlagi vaše privolitve lahko obdelujemo vaše podatke za namen sodelovanja v nagradni igri, kar
zajema:
-

izbiro nagrajencev,
javno objavo nagrajencev na Facebook oziroma Instagram profilu organizatora in
podelitev nagrade.

Ker tako zahteva davčna zakonodaja, bomo osebne podatke nagrajencev uporabili tudi za namen
obračuna davčnih obveznosti in obveščanje Finančne uprave Republike Slovenije o podeljenih
nagradah. Podatke o nagrajencih bomo hranili v rokih, ki jih določa davčna zakonodaja.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov ne želi posredovati
upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za navedene namene lahko sodelujoči kadar koli in brez kakršnih
koli posledic prekliče. Preklic sodelujoči izvede s kontaktiranjem organizatorja, tako da pošlje odjavni mail
na pooblascenec-op.si@generali.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se
je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. V tem primeru bo organizator osebne podatke
sodelujočega prenehal obdelovati, v kolikor za njihovo obdelavo ne bo obstajala druga pravna podlaga
(npr. obveznosti, ki izvirajo iz davčne zakonodaje).
Imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, popravka in izbrisa podatkov, omejitve njihove
obdelave in prenosa podatkov. Če menite, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko
vložite prijavo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30,
gp.ip@ip-rs.si. Več glede vaših pravic si lahko preberete v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, ki
vam je na voljo na www.generali.si/vop.
7. KONČNE DOLOČBE
Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.wiz.si.
Nagradna igra poteka na spletni strani od 1.4.2020 do vključno 19.4.2020, pri čemer si organizator
pridržuje pravico, da nagradno anketo tudi podaljša ali skrajša in o tem obvesti sodelujoče na spletni
strani.

Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, da se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da
bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so v okviru nagradne igre posredovani osebni
podatki točni in pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za prevladujoča
glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko
spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O
morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na isti spletni strani. Organizator lahko
kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Ljubljana, 31.3. 2020
Generali d.d. (za WIZ zavarovanje)

