
 

 

 

SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI IN PRAVILA AKCIJE »Ker moj posel šteje.« 

I. PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) s 

predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji (v nadaljevanju: SPP) na enoten način ureja pogoje in pravila 

za akcijo »Ker moj posel šteje.« (v nadaljevanju: akcija). 

II. ORGANIZATOR AKCIJE 

Organizator akcije je Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, davčna številka: 

47523638, ki akcijo organizira pod imenom »Ker moj posel šteje.« 

III. NAMEN AKCIJE 

Namen akcije »Ker moj posel šteje.« je spodbujanje in promocija akcije za produkt Poslovni račun za 

pravne osebe (s.p. ali d.o.o.) ter poslovne debetne kartice Mastercard. 

IV. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V AKCIJI 

V akciji lahko sodeluje samostojni podjetnik ali pravna oseba (s.p. ali d.o.o.), ki v času trajanja akcije: 

- s hranilnico sklene pogodbo o vodenju poslovnega računa; 

ali 

- ima s hranilnico sklenjeno pogodbo o vodenju poslovnega računa in v spletni banki DH Poslovni odda 

naročilo za spremembo kartice Maestro za poslovno debetno kartico Mastercard.  

V akciji ne morejo sodelovati obstoječe stranke hranilnice, ki so pred začetkom akcije že imele sklenjeno 

pogodbo o vodenju transakcijskega računa s hranilnico ter že imajo poslovno debetno kartico 

Mastercard.  

V akciji ne morejo sodelovati osebe, ki imajo v času trajanja prodajne akcije pri hranilnici blokiran 

kakršenkoli račun in/ali se zoper njih vodi postopek zaradi insolventnosti. 

V akciji ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju akcije  ter pri njenih hčerinskih družbah. 

V. TRAJANJE AKCIJE 

Akcija poteka od 1.12.2022 od 8.00 ure do 31.12.2022 do polnoči.  

VI. IZBOR IN OBVEŠČANJE 

Izbor prejemnikov ugodnosti bo potekal 3. 1. 2023 ob 15.00 uri v prostorih Delavske hranilnice in ne bo 

javen.  

Izbor bo potekal v živo preko žreba, izvedla pa ga bo s strani Delavske hranilnice izbrana komisija, ki jo 

bodo sestavljali trije (3) predstavniki organizatorja. Žreb bo opravljen računalniško in se bo o njem vodil 

zapisnik, ki bo vseboval datum, uro in kraj izbora, navzočih osebah in nagrajencih.  

A. Med vsemi strankami, ki bodo v času trajanje akcije, s hranilnico sklenile pogodbo o vodenju 

poslovnega računa bo hranilnica izbrala 100 prejemnikov ugodnosti.  

B. Med vsemi strankami, ki bodo v času trajanja akcije v spletni banki DH Poslovni oddale naročilo 

za spremembo kartice Maestro za poslovno debetno kartico Mastercard, bo hranilnica izbrala 100 

prejemnikov ugodnosti.  

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh 

članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Rezultati izbora in žrebanj so 

dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

V roku enega (1) dne po žrebu, bo organizator obvestil prejemnike ugodnosti po elektronski pošti.  



 

 

VI. UGODNOSTI 

Ugodnost je 12 mesecev brezplačnega vodenja računa.  

Ugodnost velja ob izpolnitvi pogojev iz IV. točke SPP. 

Ugodnosti ni možno izplačati v drugačni obliki in ni prenosljiva na druge osebe. 

Akcija se izključuje z drugimi akcijami ali nagradnimi igrami hranilnice, ki so vezane na transakcijske 

račune. 

VII. POGOJI PREJEMA UGODNOSTI 

Hranilnica si pridružuje pravico, da ugodnosti ne podeli, če se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v 

nasprotju s SPP in pravili akcije in da ugodnosti zaradi napačnih in/ali nepravilno posredovanih podatkov 

ni mogoče podeliti. 

VIII. ODGOVORNOST 

Hranilnica ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja 

ugodnosti, s čimer se udeleženci v akciji izrecno strinjajo. 

IX. VAROVANJE PODATKOV 

Hranilnica kot upravljavec bo obdelovala osebne podatke, pridobljene v sklopu akcije (ime in priimek, 

davčna številka, el. naslov, podatek o obstoju pogodbenega razmerja z Delavsko hranilnico) za namene 

izvedbe akcije in za statistično obdelavo podatkov o akciji. 

Hranilnica te podatke obdeluje na temelju privolitve oziroma strinjanja udeležencev za sodelovanje v 

akciji. Udeleženci s sodelovanjem v akciji soglašajo, da organizatorja kot upravljavec zbirke podatkov 

vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo, ki 

ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU –GDPR), in sicer zgolj za namen izvedbe 

te akcije, tj. za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev za prejem ugodnosti. 

Udeleženec lahko svojo privolitev za sodelovanje v akciji kadarkoli prekliče, pri čemer takšen preklic šteje 

kot odstop od sodelovanja v akciji. Udeleženci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop 

do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v akciji, ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. 

Osebne podatke udeležencev bo hranilnica hranila do izpolnitve namena oziroma do preklica. Če 

udeleženci menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo pooblaščencu 

za varstvo osebnih podatkov na dpo@delavska-hranilnica.si. Dodatne informacije v zvezi z varstvom 

osebnih podatkov so udeležencem na voljo v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov na 

povezavi https://www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/predstavitev/varstvo-osebnih-podatkov. 

X. PRITOŽBE 

Vse pisno poslane pritožbe rešuje hranilnica kot organizator akcije. Vse pritožbe se zavezuje obravnavati 

po predpisanem postopku in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti 

splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi 

obliki. 

XI. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV 

Ti SPP-ji in pravila akcije veljajo od 1.12.2022 do zaključka akcije in so objavljeni na spletni strani 

www.dh.si ter so na voljo v poslovni enoti hranilnice. Udeleženci v akciji so seznanjeni s temi SPP-ji, jih 

sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Hranilnica lahko spreminja te SPP-je skladno s svojo 

poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O spremembah in novostih glede akcije bo Banka obveščala 

preko spletne stran www.dh.si . 

XII. PRISTOJNO SODIŠČE 

Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Predmetni SPP veljajo od 1.12.2022. 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana 


