Pogoji in pravila nagradne igre »KATALOG UGODNOSTI«
1 Organizator
Nagradna igra »KATALOG UGODNOSTI« poteka v organizaciji podjetja Butan plin d.d.,
Verovškova ulica 64 a, 1000 Ljubljana.

2 Trajanje nagradne igre
Nagradna igra »Katalog ugodnosti« (v nadaljevanju: nagradna igra) se prične v dne, datum 2018
in konča v ponedeljek, 31. decembra 2018, ob 24. uri. Organizator si pridržuje pravico do
podaljšanja nagradne igre.

3 Pogoji za sodelovanje v nagradni igri »KATALOG UGODNOSTI«
3.1 Kdo lahko v nagradni igri sodeluje?
Vsi, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo kupon na zadnji strani Kataloga ugodnosti
in ga do zaključka nagradne igre pošljejo na Butan plin d.d., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. V
nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne državljanke in državljani Republike Slovenije, razen
oseb, zaposlenih pri organizatorju ter vseh, ki so kakorkoli povezani s promocijo in pripravo akcije
ter njihovi družinski člani (otroci, zakonci, zunajzakonski partnerji, starši). V nagradni igri ne
morejo sodelovati pravne osebe in samostojni podjetniki.

3.2 Nagrajevanje in pravila žrebanja
Žrebanje nagrade bo izvedeno do 18. januarja 2019, v prostorih podjetja Butan plin. Žrebanje se
izvede tako, da predstavnik organizatorja nagradne igre izmed vseh prispelih pravilno izpolnjenih
kuponov za sodelovanje v nagradni igri izžreba tri nagrajence. Žrebanje bo potekalo ob
spremstvu tričlanske komisije. V pravilih uporabljene moške oblike naziva nagrajenca veljajo tako
za moške kot za ženske osebe. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.butanplin.si,
najkasneje do 31. januarja 2019. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Rezultati žrebanja so
dokončni.

3.3 Nagrade
Nagrade podeljuje Butan plin d.d.:
1. nagrada: 1x bon v vrednosti 100 €
2. nagrada: 1x bon v vrednosti 50 €
3. nagrada: 1x bon v vrednosti 25 €
Nagrade je mogoče unovčiti v Energetskem centru Butan plin, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, do
roka, veljavnega na vrednostnem bonu.

3.4 Prevzem nagrad, obveščanje in sporočanje
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni in jo prejeli po pošti, najkasneje v 15. dneh po opravljenem
žrebanju. Stroške pošiljanja nagrade krije organizator nagradne igre.

4 Davčne obveznosti
Nagrade v vrednosti do 42 € niso obremenjene z dohodnino. Za nagrade, ki presegajo to
vrednost bo organizator nagradne igre plačal akontacijo dohodnine. Nagrajenec je po zakonu
davčni zavezanec, zato je najkasneje po prevzemu nagrade dolžan predložiti davčno številko
organizatorju nagradne igre. Če izžrebanec ne posreduje davčne številke organizatorju skladno
z določenim rokom, so podatki nagrajenca nepopolni, če izžrebancu ni mogoče izročiti nagrade
ali pride do kršitve teh pogojev, izžrebanec izgubi pravico do nagrade, ne da bi bil upravičen do
kakršnegakoli drugega nadomestila. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni
prenosljiva na tretjo osebo.

5 Zasebnost in varovanje podatkov
Udeleženci nagradne igre se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo in soglašajo, da sme podjetje
Butan plin, d.d., Ljubljana, kot upravljavec zbirk osebnih podatkov, pridobljene osebne podatke
uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki
je določen v nadaljevanju. Upravljavec obdeluje osebne podatke stranke z namenom, da bo
osebne podatke uporabil za marketinških aktivnosti. Udeleženci so tudi seznanjeni, da lahko
upravljavec osebnih podatkov z namenom marketinških aktivnosti posreduje osebne podatke

pogodbenim obdelovalcem, s katerimi ima ali bo imel sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih
podatkov in ki podatke obdelujejo ali bodo obdelovali v njegovem imenu in za njegov račun.

