PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI „DH DENARNIK
- IZBERI SVOJ STIL!”
1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »DH Denarnik – IZBERI SVOJ STIL!« (v
nadaljevanju: nagradna igra), ki je objavljena na spletni strani Delavska hranilnica na povezavi
https://izberi-svoj-stil.dh.si/index.
(2) Organizator nagradne igre je Delavska hranilnica d.d. Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija (v nadaljevanju: organizator).
(3) Skrbnik nagradne igre je KRAFT&WERK d.o.o., družba za marketing in komuniciranje, Linhartova
ulica 10, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: producent).
(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh organizatorja ter na Facebook strani
Delavska hranilnica.
(5) Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
2. člen
(Trajanje nagradne igre)
(1) Nagradna igra poteka na spletni strani https://izberi-svoj-stil.dh.si/index vsak dan od vključno
27. 3. 2019 do vključno 15. 5. 2019.
(2) Izbor nagrajencev nagradne igre bo potekal 16. 5. 2019 ob 11.00, nagrajenec pa bo objavljen
naslednji delovni dan do 16. ure.
(3) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se
na podlagi odločitve producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas
trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen na spletni strani organizatorja in v popravku teh
pravil.
3. člen
(Pogoji sodelovanja)
(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav
članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati
oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da
zastopa omenjeno mladoletno osebo.
(2) Uslužbenci producenta ali organizatorja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi
partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali organizatorjem povezanih pravnih oseb
oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali,
ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava
šteje za neveljavno.
(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s
sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)
(1) Sodelujoči se lahko za sodelovanje v igri prijavijo na spletni strani nagradne igre »DH DENARNIK
- IZBERI SVOJ STIL!« https://izberi-svoj-stil.dh.si/index, za sodelovanje v nagradni igri pa se
morajo prijaviti in registrirati. Registracija je mogoča z izpolnitvijo spletnega obrazca s svojimi
podatki (ime, priimek, kraj bivanja in e-naslov). Registrirajo se lahko le uporabniki, ki se bodo
strinjali s pravili nagradne igre.
(2) Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri na pristajalni strani nagradne igre »DH
DENARNIK - IZBERI SVOJ STIL!« izbrati (s klikom označiti) izbrani stil, v katerem najraje plačuje
račune. Izbira lahko med štirimi (4) ponujenimi stili: Dance, Pop, Alpski in Kravata. Izbira stila je
za sodelovanje v nagradni igri obvezna.
(3) Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri hkrati z izbiro stila izpolniti obrazec ter vnesti
osebne podatke.
(4) Sodelujoči se mora za sodelovanje v nagradni igri strinjati z uporabo podatkov ter pravili
nagradne igre.
(5) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.
(6) V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe.
(7) Organizator nagradne igre bo posameznike, ki bodo skušali na kakršenkoli način zlorabiti
pravila nagradne igre, izločil iz sodelovanja v nagradni igri.
5. člen
(izključitev vključitve v SMS klub)
(1) Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS klub in
ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.
6. člen
(nagrade)
(1) Izmed vseh sodelujočih bo komisija na datum, opredeljen v 2. točki teh pravil sodelujoče najprej
razvrstila v štiri (4) skupine, uporabniki bodo v skupine razdeljeni na podlagi svoje izbire stila:
Dance, Pop, Alpski in Kravata.
(2) Strokovna komisija bo izmed vseh sodelujočih znotraj posamezne skupine izžrebala enega (1)
nagrajenca, ki bo prejel nagrado.
(3) Žreb bo opravljen naključno, pritožbe niso možne.
(4) Podelili bomo štiri (4) nagrade, vsaki skupini (izbranemu stilu) pripada ena (1) nagrada in
razglasitev enega (1) glavnega nagrajenca.
(5) Nagrajenec posamezne skupine prejme dve (2) vstopnici za vnaprej določen glasbeni dogodek,
objavljen v 6. členu v 5. točki teh pravil.
(6) Nagrade so dodeljene glede na izbran stil. Zmagovalec posamezne skupine (stila) prejme eno
izmed naslednjih nagrad:
a. Zmagovalec stila Pop: dve (2) dnevni festivalski vstopnici za koncert Foo Fighters na
festivalu Sziget 2019. Vstopnica velja za vstop na prizorišče na dan 13. avgust 2019.
b. Zmagovalec stila Dance: dve (2) dnevni festivalski vstopnici za festival StellarBeat 2019.
Vstopnica velja za vstop na prizorišče na dan 22. junij 2019.
c. Zmagovalec stila Alpski: dve (2) vstopnici za koncert Ansambel Saše Avsenika v Križankah.
Vstopnica velja za vstop na prizorišče na dan 14. junij 2019.

d. Zmagovalec stila Kravata: dve (2) vstopnici za koncert Stinga (Sting: My Songs) v Ljubljani
– Stožice. Vstopnica velja za vstop na prizorišče na dan 4. junij 2019.
(7) Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto
nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in
obračuna organizator nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom
nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem,
da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso
finančno odgovornost in posledice sami. Nagrada izžrebanim in izbranim sodelujočim bo s strani
organizatorja nagrajencu poslan najkasneje v roku 10 delovnih dni po zaključku nagradne igre.
(8) Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto z osebnim dokumentom.
(9) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli
nagradni igri Delavska hranilnica in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme
sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. V kolikor tak
posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri Delavske hranilnice d.d. Ljubljana
in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, organizator pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme
nagrado.
(10)V kolikor nagrajenec ne sprejema pravil nagradne igre ter pravil za dvig nagrade, ni upravičen do
nagrade.
(11) Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.
(12)Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so
neprenosljive in nespremenljive.
7. člen
(Pristojnosti komisije nagradne igre)
(1) Komisijo sestavljajo en predstavnik organizatorja in dva predstavnika producenta, in sicer Tina
Vuleta (predsednica komisije), Tomaž Gaube in Eva Roškar (člana komisije; predstavnika
producenta).
(2) Komisija igre ima naslednje pristojnosti:
a. Nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči ravnali kakorkoli v
nasprotju s pravili te igre.
b. Če komisija določene sodelujoče sumi nespoštovanja pravil te igre, jim mora dati
možnost zagovora, v katerem pojasnijo, da so dejansko ravnali v skladu s pravili igre. Če
sodelujoči tega ne dokažejo na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne
odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
(3) Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova in prek njihovih telefonskih
ali mobilnih številk.
(4) Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne.
O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. člen
(izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)
(1) Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje
spletne strani https://izberi-svoj-stil.dh.si/index, omrežja ali komunikacije, niti za prijave, ki so
nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

9. člen
(varstvo osebnih podatkov)
(1) Z izpolnjenim spletnim obrazcem, kot je to določeno v 1. odst. 4. člena teh pravil (v nadaljevanju:
Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z
njimi izrecno strinja.
(2) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre.
(3) Podatki, pridobljeni s stran uporabnikov za namen izvedbe nagradne igre se po končani nagradni
igri izbrišejo.
(4) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje fotografiranje in
snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja, producenta ter s producentom povezanih
tretjih oseb kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na
spletnih straneh ter vseh drugih medijih.
(5) Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
(6) Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor
bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.
(7) Organizator za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja eno
od vodilnih in bolj naprednih programskih orodij ponudnika »MailerLite«. Z omenjenim orodjem
je postavljena tudi pristajalna stran za nagradno igro. To pomeni, da bo prek omenjenega orodja
tudi potekalo zbiranje, shranjevanje in obdelava podatkov.
Pristajalna stran bo postavljena na naslovu https://izberi-svoj-stil.dh.si/index,fizično pa na
strežnikih MailerLite. MailerLite je podjetje iz Litve, družba z omejeno odgovornostjo (UAB
„MailerLite“, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litva). Kot storitev ponuja e-poštno trženje in
programsko opremo za avtomatizacijo. Osebne podatke obdelujejo skladno s predpisi GDPR kot
obdelovalci v imenu naročnika, v tem primeru podjetja Kraft&Werk. Podatki, ki jih v nagradni igri
zbiramo so: ime, priimek in e-mail naslov sodelujočega, odgovor v nagradni igri, strinjanje s
pogoji nagradne igre.
(8) Pogoj sodelovanja v nagradni igri je oddaja elektronskega naslova. Pogoj, da oddan elektronski
naslov uporabimo, pa je oddaja soglasja za posredovanje sporočil preko elektronske pošte
(skladno z GDPR-jem). Uporabnik bo ob strinjanju s pogoji sodelovanja v nagradni igri tudi
seznanjen z uporabo orodja MailerLite, njihovimi pogoji uporabe in politiko zasebnosti.
(9) Osebni podatki se hranijo do preklica privolitve oziroma dokler je potrebno, da se doseže namen,
zaradi katerega so podatki zbrani. Nato se takoj izbrišejo.
(10)Sodelujoči ima pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče in sicer tako, da pošlje preklic na
elektronski naslov info@delavska-hranilnica.si.
(11)Sodelujoči ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka kateregakoli podatka,
izbrisa (»pravica do pozabe«), omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov in ugovora. Dostop
svojih osebnih podatkov lahko sodelujoči zahteva pisno na sedež družbe Delavska hranilnica d.d.
Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@delavska-hranilnica.si.
Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve, obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti
podatkov. V kolikor sodelujoči meni, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju
varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.
(12)Upravljalec osebnih podatkov je družba Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.

10. člen
(reklamacije)
(1) Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko sodelujoči pošlje
na elektronski naslov: info@delavska-hranilnica.si ali pokliče na številko 01 300 0200.
11. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo
ustvarja.
(3) Ta pravilnik bo z začetkom nagradne igre objavljen na spletni strani nagradne igre in Facebook
strani organizatorja nagradne igre ter je na vpogled na sedežu podjetja organizatorja nagradne
igre. Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja.

Ljubljana, 25. 3. 2019

