PRAVILA NAGRADNE IGRE »Z ACTIVO PLAČUJEM, V LONDONU NAKUPUJEM«
1.

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Z Activo plačujem, v Londonu nakupujem« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Banka Intesa
Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, ki zastopa članice kartičnega sistema Activa (v nadaljevanju
»organizator«). Namen nagradne igre je promocija uporabe plačilnih kartic iz družine plačilnih kartic Activa Card (kartice
Activa Visa, Activa Maestro, Activa Mastercard), ki jih izdajajo članice kartičnega sistema Activa. Iz nagradne igre so
izvzete poslovne kartice (Business), ker je akcija usmerjena le fizičnim osebam.
Članice kartičnega sistema Activa so: Banka Intesa Sanpaolo d.d., BKS Bank AG, Bančna podružnica, Deželna banka
Slovenije d.d., Gorenjska banka d.d., Hranilnica LON d.d., Primorska hranilnica Vipava d.d., Sberbank banka d.d.
Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče
seznaniti na spletni strani www.activa.si.
2.

Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so hkrati
komitenti vsaj ene članice kartičnega sistema Activa in so imetniki katere koli plačilno kartico iz družine kartic Activa
Card: kartice Activa Visa, Activa Maestro, Activa Mastercard. Z oddajo spletnega obrazca za sodelovanje v nagradni igri
se sodelujoči izrecno strinja s temi pravili nagradne igre.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri
pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati tudi člani komisije za žreb. Če se ugotovi, da je izžrebana
katera izmed oseb, ki v nagradni igri ne smejo sodelovati, se žreb te osebe šteje za neveljavnega in se pozove rezervnega
nagrajenca.
3.

Potek igre in nagrade

-

Nagradna igra poteka od 15. 10. 2018 do vključno z 30. 11. 2018.
V nagradni igri sodelujejo imetniki plačilnih kartic članic kartičnega sistema Activa (Activa Visa, Activa
Maestro, Activa Mastercard) , ki v času trajanja nagradne igre izpolnijo pristopni obrazec za sodelovanje v
nagradni igri, prek spletne strani www.activa.si.
Po oddaji spletnega obrazca za sodelovanje v nagradni igri, bo sodelujoči prejel potrdilo o sodelovanju prek
elektronske pošte. Veljavna prijava v nagradno igro se opravi z enim pristopnim obrazcem. V primeru
večkratnega pošiljanja obrazca z istimi osebnimi podatki, se vsi nadaljnji vpisi štejejo za brezpredmetne in se
pri žrebu ne upoštevajo.
Organizator bo podatke pridobljene prek spletnih obrazcev uporabil izključno za namen elektronskega žreba.
Vsak obrazec bo ustrezno označen z zaporedno številko in kasneje vključen v elektronski žreb.

-

-

4.

Nagrade

Za vsako članico kartičnega sistema Activa se med poslanimi pristopnimi obrazci izžreba ena nagrada:
4-dnevno potovanje v London v denarni vrednosti 499 €, v skladu z razpisanimi programi iz kataloga agencije Palma
d.o.o. Nagrajenci se lahko z agencijo dogovorijo o dopolnitvah programa in drugih željah, vendar vedno v okviru denarne
vrednosti prejete nagrade.
Datum žreba in žrebanje
Žrebanje bo potekalo dne 7. 12. 2018, ob 10. uri, na sedežu organizatorja (Pristaniška ulica 14, 6502 Koper).
Žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala 3- (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo
predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno
sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153

Komisija bo za vsako članico kartičnega sistema Activa izžrebala nagrajenca in rezervnega nagrajenca, pri tem pa
upošteva vrstni red žreba (če se izžrebani prvi nagrajenec odpove nagradi ali je ne potrdi ali prevzame, jo prevzame prvi
oz. naslednji izžrebani rezervni nagrajenec). V primeru, da se rezervni nagrajenec ne odzove na povabilo o prevzemu
nagrade, nagrada posamezne članice kartičnega sistema Activa ostane nerazdeljena in s tem se nagradna igra zaključi.
5.

Davki in akontacija dohodnine

Davčne obveznosti bo ob predaji nagrade poravnal organizator v svoje breme. Organizator bo za nagrajence ob predaji
nagrade odvedel akontacijo dohodnine od bruto vrednosti nagrade v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajenci, kot
zavezanci za dohodnino, so dolžni pisno posredovati organizatorju natančne osebne podatke pred prevzemom nagrade:
ime in priimek, naslov, davčno številko, izjavo o strinjanju s prevzemom nagrade. Bruto znesek nagrade in znesek plačane
akontacije dohodnine bo vključen v informativnem izračunu dohodnine prejemnika nagrade. Morebitne druge davčne
obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.
6.

Obvestilo in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po navadni pošti, najkasneje v treh delovnih dneh od žrebanja, objavljeni
pa bodo tudi na spletni strani www.activa.si. Skupaj z obvestilom se nagrajenci nato zglasijo v svoji poslovalnici svoje
matične banke (ali hranilnice) – članice sistema Activa, kjer bodo po identifikaciji in izpolnitvi izjave o prevzemu nagrade,
tudi prejeli nagrado v obliki voucherja. Izpolnitev in podpis izjave za prevzem nagrade je pogoj za izročitev nagrade. V
primeru, da izžrebani nagrajenec ne izpolni izjave o prevzemu nagrade, se k prevzemu nagrade povabi naslednjega
rezervnega nagrajenca.
S sodelovanjem v tej nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek objavi na spletni strani nagradne
igre, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

7.

Odgovornost

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli
nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede upravičenja do izžrebanih nagrad. Vsi spori,
povezani s pravicami iz naslova izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli
nagrado tisti osebi, ki je organizatorju predložila pravilno izpolnjeno izjavo o prevzemu nagrade, kjer nagrajenec še
enkrat potrdi strinjanje s temi pravili nagradne igre. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli
škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja oziroma prevzema nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni
igri izrecno strinja.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem
mora prek svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo
na strani udeležencev.
Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.activa.si, omrežja, telefonskih
linij ali komunikacije, niti za prijave k sodelovanju v nagradni igri, ki so nepopolne, napačne, nerazumljive ali niso bile
sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
8.

Uporaba osebnih podatkov

S pristopom k nagradni igri sodelujoči dovoljuje in izrecno soglaša, da organizator Banka Intesa Sanpaolo d. d., kot
upravljavec osebnih podatkov, vse posredovane podatke za sodelovanje v nagradni igri obdeluje za namene izvršitve
nagradne igre. Osebne podatke Organizator obdeluje in varuje skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov
(Uredba (EU) 2016/679, GDPR). Osebne podatke, pridobljene s pristopom k nagradni igri, obdeluje Banka Intesa
Sanpaolo d. d. (osebe, ki delajo v imenu in za račun Organizatorja – to so njeni zaposleni in njeni pogodbeni obdelovalci),
ter podatke nagrajenca in rezervnega nagrajenca posamezna članica kartičnega sistema Activa (osebe, ki delajo v imenu
in za račun članice)
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Organizator bo vse podatke, pridobljene za namen izvedbe nagradne igre, ki niso nujni za dokazovanje izvršitve
nagradne igre, po zaključku le-te trajno izbrisal ali anonimiziral v svojih bazah podatkov. Preostale podatke, bo Banka
hranila za čas predviden v področni zakonodaji in jih za tem trajno izbrisala ali anonimizirala.
Sodelujoči v nagradni igri, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredovani za namene sodelovanja v nagradni igri,
ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico njihovega popravka ali izbrisa, pravico do omejitve njihove
obdelave, kot tudi pravico do njihove prenosljivosti.
Če sodelujoči v nagradni igri, meni, da Organizator krši pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU)
2016/679, GDPR), lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije ali pristojnem organu iz
druge države članice EU (zlasti države članice, v kateri prebiva ali v kateri dela).
Vsebina pravic sodelujočih v nagradni igri, način njihovega izvrševanja, podatki o pooblaščencu Organizatorja za varstvo
osebnih podatkov in druge koristne splošne informacije o ravnanju Organizatorja z osebnimi podatkov sodelujočih v
nagradni igri, so podani v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so dostopne v poslovalnicah ali na spletni
strani Organizatorja.
V primeru, da sodelujoči v nagradni igri ne želi posredovati osebne podatke ali zahteva izbris že posredovanih osebnih
podatkov ob pristopu k Nagradni igri, pred zaključkom nagradne igre, se z izbrisom vseh podatkov, posameznika ne
vključi v nagradno igro oz. se sodelujočega izloči iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.
Svojo/-e zahtevo/-e lahko sodelujoči naslovi na Banko tudi v obliki elektronskega sporočila na elektronski naslov:
info@intesasanpaolobank.si.
9.

Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da
jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil vse udeležene.
10. Končne določbe
Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in
sprememb teh pravil.
Kakršnokoli vprašanje, ki se nanaša na nagradno igro, lahko uporabniki posredujejo na elektronski naslov
info@intesasanpaolobank.si, s pripisom pod Zadeva: Nagradna igra Activa., ki skrbi tudi za izvedbo in nadzor poteka
nagradne igre. Njena razlaga je dokončna in pritožba zoper njo ni mogoča.
Koper, 15. 10. 2018
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