
 
 

Pravila nagradne igre 
"Jesensko kmetijsko obrtni sejem Komenda 2018 - Hitro do specialista" 

 
 

ORGANIZATOR 
Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
organizator). 
 
POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
Nagradna igra poteka od petka 12. oktobra do nedelje 14. oktobra 2018 (začetek v petek 12.10. ob 10:00 uri 
in zaključek v nedeljo 14.10. ob 18.00 uri) na Jesensko kmetijskem obrtnem sejmu Komenda 2018. 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.  
 
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d.d. in njihovi ožji družinski člani 
ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.  
 
Pri žrebanju bodo upoštevane vse fizične osebe, ki bodo v obdobju trajanja nagradne igre sodelovale v 
nagradni igri " Jesensko kmetijsko obrtni sejem Komenda 2018". Za sodelovanje v nagradni igri mora 
oseba pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje, vpisati vse zahtevane podatke in potrditi strinjanje s 
splošnimi pogoji.  
 
Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat v obdobju trajanja nagradne igre, oziroma se lahko 
le enkrat vpiše v bazo sodelujočih, med katerimi bomo izžrebali nagrajence. V nagradnem žrebanju so vsi 
sodelujoči, izenačeni in imajo enake možnosti, da so izžrebani. Vsak izžrebani lahko prejme le eno 
nagrado. 
 
ŽREBANJE 
Nagradno žrebanje bo eno in bo organizirano v prostorih organizatorja nagradne igre dne 15.10.2018. 
Nagradno žrebanje bo spremljala komisija, ki jo bodo sestavljale tri osebe, zaposlene pri organizatorju 
nagradne igre. Komisija bo vodila zapisnik nagradnega žrebanja.  
 
Žrebanje bo izvedeno med vsemi, ki so v obdobju nagradne igre sodelovali s pravilnim odgovorom na 
nagradno vprašanje in izpolnili vse potrebne podatke za sodelovanje v nagradnem žrebu na posebnem 
letaku za nagradno igro, dostopnem na Jesensko kmetijsko obrtni sejem Komenda 2018. 
Vsak izžrebanec lahko prejme le eno nagrado.  
 



IZŽREBANCI IN NAGRADE 
V nagradnem žrebu bo izžrebanih 5 nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po eno praktično nagrado: nahrbtnik 
volfskin 
 
REZULTATI ŽREBANJA IN OBVEŠČANJE O PREJEMU NAGRAD 
Izžrebanci, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo o 
nagradi in načinu prevzema nagrade. Organizator pošlje obvestilo na elektronski naslov, ki ga je 
sodelujoči v nagradni igri zapisal na letak, oddanem ob sodelovanju oz. vključitvi v nagradno igro. 
Organizator ne odgovarja za primere napačno ali nepopolno navedenih naslovov. E-sporočilo bodo 
nagrajenci prejeli najkasneje tri dni po žrebanju.  
 
Nagrade bodo nagrajenci lahko prejeli na sedežu Območne enote Ljubljana, na Verovškovi 60b, Ljubljana, 
lahko jim bomo poslali na naslov bivališča ali jih bo obiskal zavarovalni zastopnik in jim predal nagrado. 
Po poteku treh (3) mesecev od obvestila o nagradi, nagrade ni več možno prevzeti. 
 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV  
V Zavarovalnici Triglav se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot 
upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi 
in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. V nadaljevanju vam 
posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. S pristopom k tem pogojem, 
lahko Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana (Zavarovalnica, organizator nagradne igre) 
obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja pravil in pogoji sodelovanja pri nagradni 
igri »Jesensko kmetijsko obrtni sejem Komenda 2018 - Hitro do specialista«. Zavarovalnica bo vaše osebne 
podatke obdelovala izključno za namene, ki so določeni v tem poglavju pravil in pogojev sodelovanja pri 
nagradni igri »Jesensko kmetijsko obrtni sejem Komenda 2018 - Hitro do specialista«  ter za namene, v 
katere ste posebej privolili. 
 
Zavarovalnica bo ob izpolnitvi nagradnega vprašalnika od vas prejela naslednje podatke: ime, priimek, 
naslov, poštna številka, kraj elektronski naslov. 
 
Zavarovalnica navedene osebne podatke, obdeluje za naslednje namene: 

1. organizacija in izvedba nagradne igre, 
2. obveščanja o prejemu nagrade, 
3. podelitev nagrad, 
4. javna objava imena in priimka nagrajenih udeležencev na spletni strani www.triglav.si,  
5. davčna obdelava podatkov o nagrajenih udeležencih (v primeru nagrajenega udeleženca, ki želi 

nagrado prevzeti bo Zavarovalnica obdelovala tudi naslov stalnega/začasnega prebivališča in 
davčno številko), 

 
Zavarovalnica vaše osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 1.-4. točke prejšnjega odstavka, za ta 
namen hrani še tri mesece po zaključku nagradne igre; osebne podatke, ki jih obdeluje za namen iz 5. 
točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani do preteka zastaralnih rokov skladno z davčnimi predpisi.  
 

http://www.triglav.si/


Posameznik lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris 
osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica 
Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info @triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, 
dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri 
Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v 
nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo 
podatkov v Zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si.  
 
Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, 
objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si. 
 
DAVKI 
V primeru, da bo sodelujoči dobitnik nagrade), ki presega vrednost 42,00 EUR in si želi nagrado prevzeti, 
bo Zavarovalnici Triglav na njen poziv posredoval še naslednje podatke: ime in priimek, elektronski naslov, 
naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčno številko, ki jih bo Zavarovalnica posredovala pristojnemu 
davčnemu uradu za plačilo akontacije dohodnine.  Nagrajenec je dolžan izpolniti in podpisati izjavo o 
akontaciji dohodnine. Akontacijo dohodnine plača organizator. Vrednost nagrade se nagrajencu všteje v 
dohodninsko osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v 
breme nagrajenca; 
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE 
Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani triglav.si/aktualno. Šteje se, da je sodelujoči v nagradni 
igri s pravili seznanjen in jih s sodelovanjem v nagradni igri sprejema. Organizator si pridržuje pravico, da 
ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je igralec sodeloval v igri v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne 
igre. 
 
Prejeti osebni podatki udeležencev, ki so vnešeni na letak, se v nagradni igri beležijo samodejno na način, 
da se osebni podatki, navedeni na obrazcu, vnašajo v elektronsko zbirko podatkov. Organizator si pridržuje 
pravico brez pojasnila iz žrebanja izločiti obrazce, pri katerih obstaja utemeljen sum v zlorabo nagradne 
igre. 
 
KONČNE DOLOČBE 
Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 12.10.2018. Pravila bodo na vpogled na spletni strani do 12.11.2018. 
V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine Pravil nagradne igre štejejo pravila, objavljena 
na spletni strani triglav.si/aktualno. 
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