PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
„Mobilna denarnica DH DENARNIK – ENA ZA VSE!”

1. Splošne določbe
Ta pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »Mobilna denarnica DH DENARNIK –
ENA ZA VSE!” (v nadaljevanju: nagradna igra).
Organizator in izvajalec: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana,
matična številka: 5448557, davčna številka: 47523638 (v nadaljevanju: organizator)
Tehnični izvajalec: Dspot d.o.o. - internetne rešitve, Stritarjeva 6a, 4000 Kranj, Slovenija, matična
številka: 2258676, davčna številka: 50681192 (v nadaljevanju: tehnični izvajalec)
Nagradna igra traja od vključno 18.11.2021 do vključno 22.12.2021 do 24:00 ure. Vsi udeleženci,
ki pristopijo k nagradni igri sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni in se z njimi ter s
pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih
straneh organizatorja ter na Facebook strani Delavska hranilnica ter dostopna in na vpogled vsem
udeležencem.

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija mobilne denarnice DH Denarnik in njenih funkcionalnosti,
predvsem aktivacije funkcionalnosti potrjevanja spletnih plačil. Oglaševanje in udeležba v nagradni
igri potekata v skladu z veljavno zakonodajo.

3. Udeleženci
V igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši
od 18 let. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni organizatorja, ki neposredno sodelujejo
pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši,
otroci) ter druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko
sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da
so vsi posredovani podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

4. Način sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe.
Sodelujoči se lahko za sodelovanje v igri prijavijo na spletni strani nagradne igre »Mobilna
denarnica DH Denarnik – Ena za vse!«, za sodelovanje v nagradni igri pa se morajo prijaviti in
registrirati z Rekono uporabniškim računom. Registrirajo se lahko le uporabniki, ki se bodo strinjali
s pravili nagradne igre.
Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri v obdobju od 18.11. do 22.12.2021 oz. do
izbora / datuma žrebanj opraviti vsaj tri spletne nakupe s kartico DH Mastercard.
Izbor nagrajencev nagradne igre bo potekal v mesecu decembru 2021, in sicer
2.12.2021, 9.12.2021, 16.12.2021 ter 23.12.2021 ob 11.00 uri, nagrajenec pa bo objavljen
naslednji delovni dan do 16. ure. Dan pred izborom mora imeti posameznik izpolnjene vse
zahtevane pogoje za sodelovanje.
Datumi in ura izbora so informativne narave in se na podlagi odločitve organizatorja nagradne igre
lahko spremenijo. Morebitne spremembe bodo naknadno objavljene na spletni strani organizatorja
in v popravku teh pravil.

Nakup ni pogoj za sodelovanje; posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tudi, če na
elektronski naslov marketing@dh.si pošlje prosti spis (ena tipkana stran, okvirno 1875 znakov), v
katerem opiše vsaj eno vrsto uporabe oz. možnosti plačevanja z mobilno denarnico DH Denarnik.
Prijava na spletni strani nagradne igre »Mobilna denarnica DH Denarnik – Ena za vse!« je tudi v
tem primeru obvezna.
Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v
nagradni igri (npr. strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov itd.). Udeleženec lahko
kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim
sporočilom na e-naslov marketing@dh.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega
sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne
igre izhajajo.
Organizator nagradne igre bo posameznike, ki bodo skušali na kakršenkoli način zlorabiti pravila
nagradne igre, izločil iz sodelovanja v nagradni igri.
5. Nagrade
Izmed vseh sodelujočih bo komisija, potrjena s strani organizatorja, na datume, opredeljene v točki
4. izžrebala enega (1) nagrajenca, ki bo prejel nagrado.
Nagrada je 4 x električni skiro Xiaomi PRO 2.
Nagrade ni mogoče zamenjati, prenesti na drugo osebo niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
6. Žrebanje / Dodeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev
Žrebanje nagrad bo potekalo v mesecu decembru 2021, in sicer 2.12.2021, 9.12.2021, 16.12.2021
ter 23.12.2021 ob 11.00 uri, na sedežu organizatorja igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja
potrjena komisija. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed vseh sodelujočih, ki bodo na dan pred
žrebom izpolnjevali pogoje za sodelovanje iz točke 4., naključno elektronsko izžrebalo nagrajenca.
Žreb bo računalniško evidentiran oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na
sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.
Nagrajenec bo objavljen naslednji delovni dan do 16. ure na FB strani DH d.d. ter na spletni strani
Delavske hranilnice. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in
nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka na FB profilu in na spletni strani hranilnice.
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 4. člena ter soglašajo s pravili in
pogoji sodelovanja v nagradni igri. V primeru, da so izžrebani, morajo organizatorju priporočeno po
pošti ali na el. naslov marketing@dh.si najkasneje v roku 5 dni po objavi posredovati podatke,
potrebne za prevzem nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj bivališča, davčna številka). V
primeru, da izžrebanec ne sprejema pravil nagradne igre ter pravočasno ne posreduje točnih in
pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje
obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrada se v takem primeru prenese v
naslednji krog žreba oz. se po izvršenem zadnjem žrebu ne podeli.
Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

7. Omejitev odgovornosti
Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
-

-

kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.dhdenarnik.si, omrežja ali
komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave
se bodo štele za neveljavne,
(ne)delovanje družabnega omrežja Facebook,
ostalih aktivnosti na družabnem omrežju Facebook,
kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali
nagradnem žrebanju,
kakšne koli posledice ob koriščenju nagrad.

8. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s
področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu podatkov (ZVOP-1) ter
Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke,
ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne
igre.
Podatki, pridobljeni s strani uporabnikov za namen izvedbe nagradne igre, se po končani nagradni
igri takoj izbrišejo.
S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje fotografiranje in
snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in
podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh ter vseh drugih medijih.
Pristajalna stran za nagradno igro bo postavljena na naslovu https://www.dhdenarnik.si, fizično pa
na strežnikih tehničnega izvajalca. Tehnični izvajalec osebne podatke obdeluje skladno predpisi kot
obdelovalec v imenu organizatorja. Podatki, ki jih v nagradni igri zbiramo so: podatek E-identitete,
elektronski naslov, davčna številka, strinjanje s pogoji nagradne igre.
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.
Upravljalec osebnih podatkov je družba Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.

9. Davčne obveznosti
Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec.
Vrednost nagrade, ki predstavlja obruteni del vrednosti nagrade v višini 1,33 kratnika vrednosti
nagrade, se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado krije,
obračuna in poroča 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.

10. Dokumentacija
Dokumentacijo, povezano z nagradno igro, hrani organizator.
Dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v
prostorih organizatorja tri (3) leta.
Dokumentacija, povezana z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se
hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po preteku navedenih oz. zakonsko določenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s
svojimi internimi akti.

11. Ostale določbe
Odločitve organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih,
povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh
morebitnih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravil
bodo udeleženci obveščeni z objavami na spletni strani organizatorja. Morebitna vprašanja in
dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na
marketing@dh.si. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih
dokončno odloča. Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem sprejetja.

Ljubljana, 18. 11. 2021

