PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA
NAGRADNA IGRA
»Sodeluj in deli sladke trenutke z Gorenjko«

ORGANIZATOR
1. člen
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v promocijski aktivnosti (v nadaljevanju nagradna
igra) »GORENJKA«, katere organizator je podjetje Podravka d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta 154,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
TRAJANJE IN NAMEN
2. člen
Nagradna igra se organizira na področju Republike Slovenije, v trgovinah Spar in Interspar, ki v svoji
ponudbi ponujajo izdelke Gorenjka, v času od 25.02.2019 do 08.03.2019. Namen organiziranja
nagrajevanja nakupa je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov blagovne znamke Gorenjka.
IZDELKI, KI SODELUJEJO V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA NAKUPA
3. člen
Za sodelovanje v aktivnosti nagrajevanja nakupa pridejo v poštev vsa pakiranja in vse vrste izdelkov
blagovne znamke Gorenjka: čokolada.
ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA NAKUPA
4. člen
V aktivnosti lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo
pravila in pogoje sodelovanja, objavljene na internetnem naslovu www.gorenjka.si. Posameznik lahko
sodeluje v promocijski aktivnosti tako, da v času od 25.02.2019 do 08.03.2019 v trgovinah Spar in/ali
Interspar opravi enkratni nakup vsaj dveh izdelkov Gorenjka čokolad in račun pošlje organizatorju ali
pošlje sliko kako deli košček sladke čokolade Gorenjka.
Organizator bo izžrebancem podelil naslednje nagrade:
1. nagrada-paket lepotnih tretmajev (v vrednosti 130 eur)
2. nagrada-5x 7kg čokolada Gorenjka (112 eur/kos)
3.nagrada-20x paket presenečenja (15 eur/kos)
SODELUJOČI V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA NAKUPA
5. člen
S sodelovanjem v aktivnosti nagrajevanja nakupa, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s
temi pravili promocijske aktivnosti in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Organizator ne prevzema
nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih.

OBJAVA PRAVIL PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
6. člen
Pravila bodo objavljena na spletni strani www.gorenjka.si.
PREVZEM NAGRAD
7. člen
Dokazilo o nakupu (originalni račun) dveh izdelkov Gorenjka ali sliko, kako deliš košček sladke čokolade
Gorenjka ter vaše podatke (ime in priimek, naslov, poštna št. in kraj, e-pošta in podpis) pošljite v zaprti
kuverti na naslov: Podravka d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 154, 1000 Ljubljana.
Upoštevani bodo izključno originalni računi, kopije ali duplikati ne bodo upoštevani.
Nagrajenci bodo 08.03.2019 objavljeni na spletni strani www.gorenjka.si.
Nagrade bodo prejemniki prejeli po pošti, najkasneje v 30 dneh po končani nagradni igri.
PRENEHANJE OBVEZ
8. člen
S trenutkom prevzema nagrad, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.
PREKINITEV AKTIVNOSTI
9. člen
Aktivnost se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren,
oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi
aktivnosti obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.
ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV
10. člen
Organizator se obvezuje, da bo zbrane podatke (ime in priimek, naslov, poštna št., kraj in e - pošta)
obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno Uredbo o varstvu
osebnih podatkov. Udeleženec v nagrajevanju nakupa organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov
dovoljuje, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov (ime
in priimek, naslov, poštna št., kraj in e - pošta) za namene obveščanja o nagradni igri. Podatke o
nagrajencih bo organizator hranil tudi zaradi zahtev davčne zakonodaje. Organizator se zavezuje, da
osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe
nagrajevanja nakupa.
Posameznik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in delnega
ali popolnega izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Posameznik lahko privolitev za obdelavo osebnih podatkov prekliče kadarkoli brez škodljivih posledic.
Zahtevke za uveljavitev katerekoli od navedenih pravic lahko posreduje na naslov organizatorja:
Podravka d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 154, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@podravka.si.
V kolikor bi menili, da je bil pri obdelavi vaših podatkov kršen Zakon o varstvu osebnih podatkov
oziroma druga veljavna zakonodaja varstva podatkov, ima posameznik pravico vložiti prijavo pri
informacijskem pooblaščencu.

KONČNE DOLOČBE
11. člen
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagrajevanja nakupa bo
organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.gorenjka.si.
V kolikor potrebujete dodatne informacije glede nagrajevanja nakupa, pišite na elektronski naslov
info@podravka.si.
Ta pravila začnejo veljati 25.02.2019 in veljajo za čas trajanja opredeljen v 1. točki.
Ljubljana, 25.02.2019
Organizator:
Podravka d.o.o. Ljubljana

