Seznam nagrajencev

Nagrada: Darilna kartica Spar v vrednosti 40 €
J. Birsa, Branik
M. Žezlina, Limbuš
H. Matijević, Ljubljana
J. Kunc, Brezovica
H. N. Matkovski, Mirna peč
M. Trbovšek, Ljubljana
D. Grujić, Šmartno ob Paki
A. Brunšek, Velenje
S. Gazikovski, Kranj
G. Vučkič, Fokovci,
E. Baralić, Koper
S. Matić, Kamnik
V. Cesar, Metlika

Nagrada: Darilne kartice Spar v skupni vrednosti 1000 €
N. Dobrišek, Braslovče
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Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri
"CHIO IN NAJLJUBŠI KOŠARKAR"
1. člen
(splošne določbe)
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Chio in najljubši košarkar« (v nadaljevanju:
nagradna igra). Organizator nagradne igre je Intersnack, d. o. o., Brnčičeva ulica 29, 1231
Ljubljana - Črnuče, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.chio.si.
S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v
nagradni igri.
2. člen
(namen, kraj in trajanje nagradne igre)
Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke
Chio ter posredno pospeševanje prodaje.
Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka skladno s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki
jih daje organizator nagradne igre na slovenski trg.
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od četrtka, 1. 9. 2022, do
vključno sobote, 17. 9. 2022 do 24. ure.
Nagradna igra se komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih in v drugih
medijih.
3. člen
(pogoji sodelovanja)
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije,
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.
Zaposleni v družbi Intersnack, d. o. o. in njihovi ožji družinski člani (vključno z zunaj zakonskimi
partnerji) ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti
nikakršne podpore s strani organizatorja. Vsako takšno sodelovanje se šteje kot neveljavno.
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Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili.
Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi
z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške
sodelovanja uvrščamo strošek dostopa do interneta, strošek elektrike itn.
4. člen
(način sodelovanja)
V nagradni igri lahko sodelujejo le posamezniki (fizične osebe).
Nagradna igra poteka na blagovni znamki Chio in ni povezana z nakupom izdelkov.
Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora obiskati pult promocije Chio izdelkov, ki bodo v
Intersparih in oddati glas za najljubšega košarkarja v posebno škatlo. Ta škatla oz. skrinjica se
nahaja na promocijskem pultu Chio izdelkov. Ti glasovi sodelujejo v »dnevnih« in glavnem
žrebanju.
V glavnem žrebanju je mogoče sodelovati tudi z oddajo glasu in osebnih podatkov po
elektronski pošti na naslov nagrada@intersnack.si v času trajanja nagradne igre.
Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno napisati ime in priimek košarkarja ter osebne
podatke: ime in priimek, naslov, poštna številka, naziv pošte. Z oddajo glasov (v trgovini ali po
elektronski pošti) se sklepa, da se sodelujoči strinja s Pravili in pogoji nagradne igre.
Promocije Chio izdelkov bodo tri sobote, med 10. in 18. uro po naslednjem razporedu:
3. 9. 22

Interspar Maribor Qlandia, Interspar Velenje, Interspar Citypark

10. 9. 22

Interspar Europark, Interspar Nova Gorica, Interspar Koper, Interspar Lj.Vič

17. 9. 22

Interspar Ptuj, Interspar Aleja, Interspar Murska Sobota, Interspar Kranj,
Interspar Novo mesto, Interspar Celje

Vsak, ki odda glas skupaj z osebnimi podatki v trgovini, sodeluje v nagradnih žrebanjih
(dnevnih in glavnem). Nagradna žrebanja bodo: 28. 9. 2022.
Sodelovanje je mogoče tudi z oddajo glasov, skupaj z osebnimi podatki, po elektronski pošti
na naslov nagrada@intersnack.si v času od 1. 9. do vključno 17. 9. 2022. Ti glasovi sodelujejo
samo v glavnem žrebanju.
Če je nagrajenec otrok in ta nima veljavnega osebnega dokumenta, je potrebno pripisati ime
in priimek staršev ali skrbnikov.
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V nagradni igri je mogoče sodelovati večkrat, vsak udeleženec lahko prejme več nagrad.
Nakup ni povezan s sodelovanjem v nagradni igri.

5. člen
(nagrade in nagradna žrebanja)
V nagradni igri je mogoče sodelovati:
•

z oddajo glasu za najljubšega košarkarja v Intersparovih trgovinah na dan promocije.

•

z oddajo glasu po elektronski pošti na naslov nagrada@intersnack.si.

V posameznem dnevnem žrebanju so vključeni samo glasovi iz točno določene Intersparove
trgovine.
Organiziranih bo 13 dnevnih žrebanj, v katerih bo podeljenih 13 darilnih kartic v vrednosti 40
€ za nakupe v trgovinah Spar, Interspar in spletni trgovini Spar.
V glavnem žrebanju žrebanju bodo vključeni vsi sodelujoči, ki so oddali glasove v trgovinah ali
po elektronski pošti. V tem žrebanju bo podeljena ena nagrada, v kateri bomo podelili darilne
kartice Spar v skupni vrednosti 1000 €.
V primeru glavne nagrade bo nagrajenec pred prevzemom nagrade po pošti pozvan, da do 10.
10. 2022 sporoči svojo davčno številko. Če tega ne bo storil pravočasno, mu nagrada ne bo
podeljena.
Vsa žrebanja so izvedena naključno. Glavno komunikacijsko orodje je naslov udeleženca.
Vsa žrebanja bo izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih v družbi
organizatorja. Dnevna žrebanja bodo izvedena fizično iz baze prejetih listkov v posamezni
trgovini.
Glasovi oddani po elektronski pošti bodo natisnjeni in vključeni v glavno žrebanje. V tem
žrebanju bodo združeni vsi prejeti glasovi (iz trgovin in elektronske pošte).
Žrebanja ne bodo javna. Posamezno žrebanje se zaključi, ko so izžrebani vsi nagrajenci, ki
izpolnjuje vse pogoje sodelovanja.
Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih (glede na pogoje
sodelovanja).
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Če bo izžreban/a nagrajenec/ka, ki je oddal/a pomanjkljive oz. neveljavne podatke, se bo
žrebanje za posamezno nagrado pojavljalo toliko časa, da bo izžrebanec/ka ustrezala
zahtevam nagradne igre.
Za vsa žrebanja se vodi skupni zapisnik, ki vsebuje podatke: datum, ura in kraj žrebanja,
navzoče osebe, potek žrebanja ter izžrebance, ki ustrezajo zahtevam nagradne igre.
Zapisnik se izdela v enem izvodu ter se hrani pri organizatorju.
Rezultati vseh žrebanj so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Če je nagrajenec otrok in ta nima veljavnega dokumenta, je potrebno pripisati ime in priimek
staršev ali skrbnikov.
Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero
koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev.
Nagrade podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili.
Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja. Nagrajenci so v skladu z
Zakonom o dohodnini pred prejemom nagrade dolžni predložiti svojo davčno številko, če je
vrednost nagrad višja od 42 EUR.

6. člen
(objava nagrajencev)
Seznam izžrebancev bo objavljen na spletni strani www.chio.si najkasneje v 7 delovnih dneh
po zaključku žrebanj.
Vsi izžrebanci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletni
strani www.chio.si, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali
odškodnine.
7. člen
(pošiljanje nagrad)
Vsi nagrajenci dnevnih žrebanj bodo nagrado prejeli najkasneje v 7 delovnih dneh po zaključku
žrebanja. Nagrada bo dostavljena po Pošti Slovenije.
Nagrajenec glavne nagrade bo pozvan, da predloži davčno številko. Po prejemu davčne
številko, bo nagrado prejel v 7 delovnih dneh. Nagrada bo dostavljena po Pošti Slovenije.
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Organizator ne odgovarja za dostavo nagrad, morebitno izgubljene ali poškodovane pošiljke
oz. morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih
napak.
Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali
koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.
Če bo poslana nagrada vrnjena organizatorju, se šteje, da jo je nagrajenec zavrnil. Ta nagrada
nato ostane organizatorju kot ne-podeljena in se lahko uporabi za druge namene.
Strošek dostave nagrad po pošti bo poravnal organizator nagradne igre.
S poslano nagrado prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad v zgoraj zapisanih primerih ter tudi v
primerih, ko:
▪

sodelujoči ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

▪

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

▪

sodelujoči ni oddal pravilnih osebnih podatkov.
8. člen
(varstvo osebnih podatkov)

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal,
shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 1) ter da jih bo uporabljal izključno za namen, za
katerega jih je pridobil.
Poleg Zakona o varstvu osebnih podatkov bodo osebni podatki varovani tudi skladno z
Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (Uradni list RS, št. 13/2007-IPB1, 110/2009)
in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).
V skladu z GDPR sme upravljalec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana
osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika,
da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v
sklopu oddaje prijave v nagradno igro "Chio Oven chips - aktivno".
Splošni pogoji promocijske aktivnosti vključujejo tudi sledečo izjavo:
»Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre »Chio in najljubši košarkar«.
Dovoljujem, da podjetje Intersnack, d. o. o. moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe
te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličem s pisno
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zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov nagrada@intersnack.si ali po pošti na
Intersnack, d. o. o., Brnčičeva ulica 29, 1231 Ljubljana – Črnuče. Nagradna igra traja od 1. 9. do
17. 9. 2022.«
Organizator bo v vlogi upravljalca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal
izključno za naslednja namene:
▪

izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;

▪

pošiljanje nagrad;

▪

objavo nagrajencev na spletnih straneh (velja samo za izžrebance).

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s
področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke
skrbno varoval in dovolj dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim
obvezam zaupnosti.
Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Intersnack, d. o. o. Organizator bo
zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te
nagradne igre.
Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali
drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).
Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril
tretjim osebam.
Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe
osebnih podatkov s strani sodelujočega.
Sodelujoči je seznanjen, da:
▪

lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke otroka;

▪

lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov;

▪

lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene
predpostavke iz člena 17 GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene
za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre;

▪

lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov;

▪

lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani
in strojno berljivi obliki;

▪

lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih
podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
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Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi
dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi
za varstvo podatkov preko elektronskega naslova nagrada@intersnack.si ali na naslovu
Intersnack, d. o. o., Brnčičeva ulica 29, 1231 Ljubljana - Črnuče. Posameznik lahko pritožbo na
obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji promocijske aktivnosti, vloži
pri Informacijskem pooblaščencu RS.
9. člen
(dodatne informacije)
Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre www.chio.si.
Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru
utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem
obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge sodelujoče.
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno
izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere
organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), lahko organizator
odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. To bo objavljeno na spletni strani
www.chio.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne
igre bo organizator udeležence obveščal na spletni strani www.chio.si.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo teh pravil je
dokončna in velja za vse udeležence.
Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakor koli
povezane z nagradno igro, ki je predmet tega pravilnika ter za vse udeležence nagradne igre,
ki s sodelovanjem v njej soglašajo s temi pravili.
Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali
sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče
v Ljubljani.
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski
naslov: nagrada@intersnack.si.
Ljubljana, 31. 8. 2022
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