Priporoči in osvoji nagrado
PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI DRUŽBE HARVEST D.O.O., LJUBLJANA
1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Ta pravila določajo potek nagradne igre »NAGRADNA IGRA PRIPOROČI IN OSVOJI NAGRADO« (v nadaljevanju:
nagradna igra) in pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ki jo prireja družba Harvest d.o.o., Dunajska c. 188, 1000 Ljubljana,
Slovenija (v nadaljevanju: družba Harvest). Družba Harvest, kot organizator nagradne igre, se zavezuje k pravilni izvedbi
nagradne igre.
2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se začne dne 01.04.2012 ter se zaključi z dnem 31.12.2012.
3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki so
povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre in njihovi družinski člani ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso
upravičeni do nagrad.
Prijava k nagradni igri je veljavna pod naslednjimi pogoji:
Sodelujoči mora v celoti izpolniti obrazec na priporočilni kartici. Za izpolnjen obrazec se šteje, da sodelujoči nanj navede
najmanj tri priporočene prijatelje. Za vsake navedene tri priporočene prijatelje pripada sodelujočemu en kupon. Število
kuponov, s katerimi lahko sodelujoči sodeluje v nagradni igri je neomejeno. S svojim podpisom sodelujoči potrjuje, da so
navedeni kontaktni podatki za priporočene prijatelje pravilni.
Prijava mora biti popolna (vsebovati vse zahtevane podatke) in pravočasna (predana svetovalcu družbe Harvest najkasneje do
polnoči 31.12.2012), v nasprotnem primeru je prijava kot neveljavna izločena.
Za pomanjkljivo ali napačno navedene podatke na kuponu (npr. napačno navedeno ime, pomanjkljivo navedena telefonska
številka ipd.) in zapoznelo poštno dostavo oziroma nedostavljeno pošto ne odgovarjamo.
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.
4. NAGRADE
Nagrade v tej nagradni igri so naslednje:
1. nagrada: vikend paket za dve osebi
2. nagrada: družaben dogodek za prijatelje za štiri osebe
3. nagrada: bon za razvajanje za dve osebi
Ostale nagrade:
• 20 x praktična nagrada
Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo blago.
5. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD
Nagrajenci bodo izžrebani 23.03.2013, njihova imena in izžrebana nagrada bodo od datuma žrebanja do 30.04.2013
objavljena na spletni strani www.harvest.si. Nagrajenci bodo o prejetih nagradah obveščeni tudi telefonsko.
Za nagrade jamči organizator te nagradne igre. Rok za prevzem vseh nagrad je do 15.05.2013. Prvo, drugo in tretjo nagrado
mora nagrajenec izkoristiti v roku treh mesecev od datuma žrebanja.
Posameznik je lahko izžreban le enkrat.
Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se njegovo ime in priimek ter prejeta nagrada javno objavijo.
Ob izročitvi nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s podatki o nagrajencu kot

so navedeni v zapisniku o žrebanju (seznam izžrebancev). V primeru, da se podatki ne ujemajo, nagrajenec ni upravičen do
prevzema nagrade in se nagrada ne podeli.
Pri podelitvi nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti svojo davčno številko. Davčno številko
organizator potrebuje zaradi obračuna akontacije dohodnine v skladu z določili Zakona o dohodnini ter na podlagi 2.
odstavka 35. člena Zakona o davčnem postopku.
6. ŽREBANJE NAGRAD
Žrebanje nagrad opravi in nadzoruje tričlanska komisija, ki jo imenuje družba Harvest. Komisijo sestavljajo vodja komisije in
dva člana. Žrebanje se izvede med sodelujočimi v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Komisija o
poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se vpiše:
• datum in kraj žrebanja,
• število vseh pravočasno prejetih in v celoti izpolnjenih kuponov,
• prisotne osebe (člani komisije),
• rezultate žrebanja: (i) nagrado, (ii) ime in priimek in
• vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.
Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju nagradne igre.
Žrebanje ni javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom
žrebanja nagrad.
Žrebanje se zaključi, ko so izžrebani vsi nagrajenci. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.
7. NEPODELITEV NAGRAD
Družba Harvest si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v naslednjih primerih:
• če se pojavi dvom v istovetnost podatkov nagrajenca ali
• če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi
pravili ali
• če se tudi po obvestilu nagrajencem nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradne igre.
8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Pošiljanje osebnih podatkov sodelujočih v tej nagradni igri je prostovoljno. Sodelujoči v nagradni igri se zaveže, da je
predhodno pridobil dovoljenje vseh prijateljev za navedbo njihovih podatkov na kupone, katere je posredoval družbi Harvest,
ter za njihovo obdelavo s strani organizatorja nagradne igre.
Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da organizator nagradne igre uporablja navedene osebne podatke za namene trženja in
obveščanja o akcijah ter ponudbah družbe Harvest. Družba Harvest se obvezuje, da bo spoštovala in varovala zasebnost
sodelujočih v nagradni igri ter bo vse posredovane podatke obravnavala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja
in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga,
obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene obveščanja
posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta in
drugo.
9. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV
Če namerava družba Harvest pridobljene osebne podatke posredovati drugim uporabnikom osebnih podatkov za namene
neposrednega trženja, je dolžna o tem obvestiti posameznika in pred posredovanjem osebnih podatkov pridobiti njegovo
pisno privolitev. Obvestilo posamezniku o nameravanem posredovanju osebnih podatkov mora vsebovati informacijo, katere
podatke namerava posredovati, komu in za kakšen namen. Stroške obvestila krije družba Harvest.

Posredovane osebne podatke se lahko obdeluje do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu
namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost ažuriranja svojih osebnih podatkov v bazi podatkov.
Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva, da družba Harvest preneha obdelovati njegove osebne podatke, tako da pošlje
zahtevek na naslov: Harvest d.o.o., Dunajska c. 188, 1000 Ljubljana. Družba Harvest je dolžna v 15 dneh ustrezno preprečiti
uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen
način obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj podjetij v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije
družba Harvest.
10. REŠEVANJE SPOROV
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
11. VELJAVNOST IN OBJAVA PRAVIL
Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 01.04.2012.
V času trajanja nagradne igre so pravila nagradne igre na vpogled na spletni strani www.harvest.si.
V Ljubljani, dne 31.03.2012
HARVEST D.O.O.

