#OKUSZMAGE

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagrajevanja nakupa je
Podravka d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 154,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Namen aktivnosti je nagrajevanje zvestih
potrošnikov in promocija blagovne
znamke 1001 Cvet ter družbeno odgovorna
aktivnost- partner mladih upov slovenskega
alpskega smučanja.
Aktivnost se začne, 15.10. 2018, in se zaključi,
31.12.2018. S sodelovanjem v aktivnosti
se udeleženec zaveže, da bo spoštoval
navedena pravila.
Pravila aktivnosti in nagradni letak so
objavljena na spletni strani www.1001cvet.si,
www.zito.si in www.podravka.si.
2. POGOJI SODELOVANJA
V nagrajevanju nakupa lahko sodelujejo
le polnoletne fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Sloveniji, ki v času aktivnosti:
•
		
		
		

zberejo 6 znakov SLO SKI, ki se nahajajo
na dnu škatlice kateregakoli čaja
blagovne znamke 1001 Cvet (razen na
setih in klasičnih čajih)

• na naslov PODRAVKA d.o.o. Ljubljana,
		 Šmartinska 154, 1000 Ljubljana v
		 nagradni kuverti pošljejo:
		 			
			
			
			

navedbo osebnih podatkov: ime in
priimek, naslov in pošta, telefonska
številka, e- pošta, pri čemer sodelujoči
osebne podatke vpišejo na svoj list, ki
ga zapakirajo v nagradno kuverto

		 - potrebno število zbranih znakov
			SLO SKI
• Nagradno kuverto pošljejo po pošti na
		 naslov organizatorja do vključno,
		 5.1.2019 (velja datum poštnega žiga).
Nepravilnih, pomanjkljivih, nepopolnih ter
zapoznelih pošiljk organizator ne bo upošteval.

SPLOŠNI POGOJI NAGRAJEVANJA
NAKUPA 1001 CVET “Z OKUSI
NARAVE DO OKUSA ZMAGE!”
Darilo, ki ga nagrajenec prejme, je 1
skodelica za čas 1001 Cvet. Število daril je
omejeno na 14.000. Darila se izdajajo glede
na vrstni red dospelosti pošiljk.

se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo
posredoval tretjim osebam, razen če je
to potrebno zaradi izvedbe nagrajevanja
nakupa.

Podjetje Podravka d.o.o. Ljubljana bo od
vsakega prispelega znaka SLO SKI s škatlic
čaja 1001 CVET namenilo 10 centov za mlade
upe slovenskega alpskega smučanja.

Posameznik ima pravico do vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka,
blokiranja in delnega ali popolnega izbrisa
svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov,
skladno z veljavnimi predpisi.

Število sodelovanj v nagrajevanju nakupa
ni omejeno, zato lahko posameznik
večkrat sodeluje in prejme več nagrad (ob
predložitvi 6 znakov SLO SKI prejme kupec 1
skodelico za čaj 1001 CVET, ob predložitvi 12
znakov 2 skodelici za čaj 1001 CVET itd.).
3. DARILO ZA NAKUP
Darila bo organizator prvim 14.000
sodelujočim posredoval po pošti v roku 45
dni po zaključeni aktivnosti.
4. VARSTVO PODATKOV IN ZASEBNOST
Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovi
podatki, ime ter kraj bivanja objavijo na
spletni strani www.1001cvet.si.
Organizator se obvezuje, da bo zbrane
podatke obdeloval in varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov
in Splošno Uredbo o varstvu osebnih
podatkov. Udeleženec v nagrajevanju
nakupa organizatorju kot upravljavcu
osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica
sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje
zbirko zbranih osebnih podatkov (ime in
priimek, naslov, poštna št. in kraj, telefonska
številka in elektronska pošta) za namene
obveščanja o nagradni igri in namene
obveščanja o ponudbi, novostih in
ugodnostih ter druge namene trženja
organizatorja, tudi prek elektronskih
komunikacijskih sredstev. Podatke o
nagrajencih bo organizator hranil tudi zaradi
zahtev davčne zakonodaje. Organizator

Posameznik lahko privolitev za obdelavo
osebnih podatkov prekliče kadarkoli
brez škodljivih posledic. Zahtevke za
uveljavitev katerekoli od navedenih pravic
lahko posreduje na naslov organizatorja:
Podravka d.o.o., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov info@
podravka.si. V kolikor bi menili, da je bil
pri obdelavi vaših podatkov kršen Zakon o
varstvu osebnih podatkov oziroma druga
veljavna zakonodaja varstva podatkov,
ima posameznik pravico vložiti prijavo pri
informacijskem pooblaščencu.
5. KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico sprememb
pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani
javnosti. O vseh spremembah in novostih
nagrajevanja nakupa bo organizator
udeležence obveščal z objavami na spletni
strani www.1001cvet.si.
V kolikor potrebujete dodatne informacije
glede nagrajevanja nakupa, pišite na
elektronski naslov info@podravka.si.
Ta pravila začnejo veljati 15.10.2018 in veljajo
za čas trajanja opredeljen v 1. točki.
Ljubljana, dne 12. 10. 2018

Organizator: Podravka d.o.o.

