
                                                                                                                          

Nagradna igra –IZPOLNI ANKETO 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Organizator nagradne igre je CATV Selnica-Ruše, d. o. o., Mariborska cesta 25, 2352 Selnica ob 

Dravi (v nadaljevanju organizator). 

 

POGOJI SODELOVANJA 

2. člen 

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije 
in ki soglašajo s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora 

nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega 
pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. 

(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z naročnino na storitve organizatorja.  

(3) Udeleženci nagradne 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. 

(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci CATV Selnica-Ruše, 

d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani. 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE 

4. člen 

(1) Nagradna igra traja od 4. 2. 2016 do vključno 1. 3. 2016. 

(2) Udeleženec izpolni anketni vprašalnik, objavljen na spletni strani www.krs.si ali zanj zaprosi v 
naročniški službi KRS. Za sodelovanje v nagradni igri je dovolj ena (1) izpolnjena anketa. 

(3) Operater oz. komisija bo zmed vseh, ki bodo rešili anketni vprašalnik, izžrebala 1 osebo, ki bo 

prejela nagrado. 

http://www.krs.si/


(4)  Kot sodelovanje v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v 

nagradni igri in da vpiše svoje podatke (ime, priimek, naslov). 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: 

 udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; 

 je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; 
 v primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi ali bo nagrado podelil 

komu drugemu ali ne. 

(5) Vsi udeleženci nagradne igre soglašajo, da lahko organizator podatke, pridobljene v nagradni igri, 
uporabi v namene svoje promocije. 

 

NAGRADE 

5. člen 

 Nagrada: Philips vse v enem računalnik, S231C4AFD.  

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe. 

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV 

6. člen 

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na naslov, ki ga je navedel ob reševanju ankete, 

najkasneje do 4. marca 2016. 

 (2) Nagrajenec bo objavljen na Spletni strani www.krs.si najkasneje v treh dneh po zaključku 

nagradne igre.  

(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. 

 

PREVZEM NAGRAD 

7. člen 

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem 
roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani. Če nagrajenec v tridesetih dneh po 

objavi nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. 

 (2) Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini v skladu z drugim odstavkom 126.čl. ZDoh-2 in 

prvim odstavkom 58. in 59. čl. Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2. Podeljevalec 
nagrade/organizator je dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine na podlagi 

davčnega obračuna. 

(3) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje 

staršev ali zakonitega skrbnika. 

http://www.krs.si/


 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV 

8. člen 

(1) Organizator spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z 

osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri 

organizatorju. 

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo 

posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne 
izvedbe nagradne igre in analize stanja.  

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 

9. člen 

(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako 

zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

(2) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z 
objavami na Spletni strani. 

 

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: barbara@krs.si 

Selnica ob Dravi, 12. 2. 2016 

mailto:barbara@krs.si

