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Pravila sodelovanja v nagradni igri »Virtualni dogodek Planica 2021 « 
 
 

I. Naziv nagradne igre 
 

Nagradna igra »Virtualni dogodek Planica 2021« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, v kateri 
bo organizator z žrebom podelil nagrade 30 udeležencem nagradne igre, ki izpolnjujejo vse pogoje za 
sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta. 
 

II. Trajanje nagradne igre  
 

Nagradna igra poteka v sklopu dogodka svetovnega pokala v skokih v Planica 2021, in traja od 26. 3. 2021 
do 28. 3. 2021. 
 

III. Definicije pojmov  
 
Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. 
 
Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) opredeljujejo postopke in pogoje, po katerih udeleženec 
sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila so objavljena na spletni strani triglav.si, ter na spletni strani 
triglav.si/planica ter dostopna na sedežu podjetja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 
Ljubljana (v Službi za trženjsko komuniciranje). 
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, v področju 
trženja ter njihovi bližnji svojci.  
 

IV. Sodelovanje v nagradni igri  
 
V nagradni igri lahko sodeluje polnoletna fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ki v času 
trajanja nagradne igre na povezavi triglav.si/planica opravi naslednje aktivnosti: 

- vpiše podatke (ime, priimek in elektronski naslov) 
- potrdi, da se kot udeleženec nagradne igre strinja s temi pravili. 

 
Privolitve za obdelavo osebnih podatkov za trženjske namene, ki jih organizator zbira v sklopu prijav na 
»Virtualni dogodek Planica 2021«, niso pogoj za sodelovanje v nagradni igri niti za sodelovanje na 
virtualnem dogodku Planica 2021. 
 

V. Opis nagrade 
 
Organizator bo 30 nagrajencem podelil naslednje nagrade:  

- 5x izdelki uradnega opremljevalca slovenske smučarske skakalne reprezentance 
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- 10x štartna številka tekmovalcev v Planici 
- 15x ovratna ruta 

 
Vrednost nagrade ne presega 42 EUR z DDV.  

 
VI. Postopek izbora nagrajenca  

 
Organizator bo nagrade podelil sodelujočim, ki bodo v času trajanja nagradne igre oddali ustrezne 
prijavnice in izpolnjevali vse pogoje nagradne igre. 
 
Žrebanje 30 naključnih izžrebancev bo potekalo dne 30. 3. 2021, na sedežu družbe Organizatorja, 
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, v Službi za trženjsko komuniciranje. 
 
Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo sestavljajo zaposleni v Zavarovalnici Triglav, 
d. d.  
 
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je 
dokončna in velja za vse sodelujoče.  
 

VII. Objava nagrajenca  
 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti najkasneje do 9. 4. 2021 do konca dneva.  
 

VIII. Nagrade in prevzem  
 

Organizator bo izžrebance na e-naslov, ki ga bodo le-ti podali ob prijavi na nagradno igro, obvestil o tem, 
da so bili izžrebani ter jih pozval, da sporočijo naslov, na katerega organizator pošlje nagrado. V primeru, 
da izžrebanec v roku 15 dni od prejema obvestila ne sporoči naslova za pošiljanje nagrade, organizator 
nagrade ne bo mogel podeliti. 
 
Organizator bo nagrade, navedene v V. poglavju teh pravil, poslal na naslov, ki ga bodo izžrebanci sporočili 
organizatorju. 
 
Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini. Menjava za denar ni možna.  
 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov 
udeleženca, če ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec 
zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim 
načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek. 
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Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih 
izžrebanec utrpel zaradi koriščenja nagrade. 
 

IX. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 
 
Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, 
vrednost nagrade pa tudi ne všteva k davčni osnovi izžrebanca. 
 

X. Zasebnost in varstvo podatkov  
 
V nadaljevanju so navedene pomembne informacije o obdelavi osebnih podatkov v nagradni igri, ki se 
ureja s temi pravili. S pristopom k tem pravilom, lahko Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana 
(organizator nagradne igre) obdeluje osebne podatke v skladu z določili tega poglavja pravil sodelovanja 
pri nagradni igri.  
 
Organizator bo ob izpolnitvi prijavnega obrazca in na podlagi strinjanja s temi pravili od posameznega 
udeleženca nagradne igre prejel naslednje podatke: ime in priimek, elektronski naslov, v primeru 
izžrebancev pa bo od izžrebancev pridobil še podatek o njihovem naslovu za namen pošiljanja nagrade. 
 
Organizator osebne podatke s prijavnega obrazca za sodelovanje v tej nagradni igri obdeluje za namen 
organizacije ter izvedbe nagradne igre, obveščanja o rezultatih nagradne igre in za namen podelitve 
nagrad. 
 
Organizator osebne podatke, ki jih obdeluje za navedene namene hrani 2 leti od zaključka nagradne igre, 
nato pa jih izbriše, v kolikor pa je udeleženec ločeno v sklopu virtualnega dogodka Planica 2021 podal 
izrecno privolitev za trženjske namene pa do preklica privolitve. 
 
Posameznik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek 
ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z 
njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba za trženjsko komuniciranje, 
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na 
spletnih straneh organizatorja www.triglav.si.  
 
Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec RS. Pooblaščeno osebo za 
varstvo podatkov pri organizatorju lahko posameznik kontaktira preko elektronskega naslova: 
dpo@triglav.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d., je na voljo v Politiki 
zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh www.triglav.si. 
 
XI. Reševanje pritožb 
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Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu: marketing@triglav.si. Organizator rešuje pritožbe v skladu s 
pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: http://www.triglav.si/pisite_nam. 
 
XII. Končne določbe 

 
Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani triglav.si. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta 
pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki 
ali vzroki na strani javnosti.  
 
Pravila nagradne igre začnejo veljati, 26. 3. 2021 oz. z začetkom nagradne igre. 
 
 
Ljubljana, dne: 12. 3. 2021                                              Zavarovalnica Triglav, d.d. 
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