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Pravila nagradne igre »Smučarski skoki 2021« 

Organizator nagradne igre 
Ta pravilnik določa način prirejanja nagradne igre, katerega namen je nagrajevanje potrošnikov blagovne 
znamke Sberbank in promocija blagovne znamke Sberbank (v nadaljevanju: nagradne igre) pod naslovom 
»Zimska nagradna igra«, ki jo prireja Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana (v
nadaljevanju organizator).

Namen nagradne igre 
Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke Sberbank in 
pridobivanje kontaktov. 

Trajanje nagradne igre 
Nagradna igra poteka od 18. marca 2021 do 29. marca 2021. Nagradna igra je objavljena na domeni 
https://www.sberbank.si/nagradne-igre, kjer so objavljeni tudi splošni pogoji nagradne igre. 

Načini in pogoji sodelovanja 
V nagradni igri sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v 
času trajanja nagradne igre, od 18. marca 2021 do 29. marca 2021 (do 13. ure), prek spletnega obrazca 
samovoljno oddajo zahtevane kontaktne podatke (E-poštni naslov) IN potrdijo najmanj eno od treh 
ponujenih načinov trženja (Prejemanje splošnih novic ALI Prejemanje prilagojene ponudbe ALI 
Prejemanje prilagojenih ponudb Sberbank banke d.d. in pogodbenih partnerjev). Pogoj za 
sodelovanje v nagradni igri je tudi, da udeleženci soglašajo s Pravili nagradne igre »Smučarski skoki 
2021«.  

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner oziroma partner iz 
registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši 
oziroma posvojitelji zaposlenega pri organizatorju) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri 
organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne 
smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.  

Nagradni sklad 
Celoten nagradni sklad nagrade igre »Smučarski skoki 2021« je: 
• 3x štartna številka iz zaključka svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 s podpisi slovenskih

smučarskih skakalcev
• 9x univerzalni USB polnilec “Sberbank” s priključki USB, USB mini, USB C in Lightning

Žrebanje nagrad, obveščanje o nagrajencih in prevzem nagrad 
1. Nagradna žrebanja bodo potekala tajno. Žrebanja bodo potekala na sedežu organizatorja v prisotnosti

3-članske komisije sestavljene iz zaposlenih pri organizatorju. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo
računalniškega žreba.

2. Udeleženec od trenutka pravilne izpolnitve pogojev nagradne igre sodeluje v vseh žrebanjih do konca
nagradne igre.

3. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.
4. Žrebanja bodo potekala 22. 3., 25. 3. in 29. 3. ob 13. uri. Dobitniki nagrade posameznega žrebanja

bodo obveščeni najkasneje 3 delovne dni po žrebanju po elektronski pošti (po prvem žrebanju
najkasneje 25. 3. 2021; po drugem žrebanju najkasneje 30. 3. 2021 in po tretjem žrebanju najkasneje
1. 4. 2021).
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5. V primeru, da se dobitnik nagrade v roku 10 dni ne odzove na poslano obvestilo, nagrado dobi prva 
rezerva. Če se tudi prva rezerva ne odzove v roku 10 dni, nagrado dobi druga rezerva, v primeru, da 
se tudi druga rezerva ne odzove, se nagrada ne podeli. 

6. Po vsakem končanem žrebanju bo komisija sestavila zapisnik o poteku oz. izidu žrebanja. Žrebanje je 
dokončno, pritožba ni možna. Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake (nečitljivost 
podatkov) oziroma druge tehnične pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na sodelovanje v nagradni igri.  

7. Organizator bo v obvestilu o prejemu nagrade navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako 
lahko nagrajenec prevzame nagrado. 

8. Nagrade ni mogoče zamenjati, prav tako prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. 
9. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v 

igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. 
 
Obveznosti nagrajencev 
V kolikor se nagrajenci ne odzovejo na obvestilo o prejemu nagrade v danem roku, se šteje, da se nagradi 
izrecno odpovedujejo. S tem organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do 
nagrajenca. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega 
nadomestila.  
Nagrajenci morajo za uspešen prevzem nagrade dodatno sporočiti svoje ime, priimek in naslov prebivališča 
za uspešen prevzem nagrade. V kolikor potrebnih podatkov za uspešen prevzem nagrade ne sporočijo, 
organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec pa v tem 
primeru tudi nima pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila. 
 

Kršitev pravil 
V kolikor se pred razglasitvijo nagrajencev izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje 
v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator nagradne igre lahko 
prepreči sodelovanje v nagradni igri. 
V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po razglasitvi nagrajencev, organizator 
nagradne igre kršiteljem ni dolžan podeliti nagrade. 
 

Nagrajenci in objava podatkov 
Vsi nagrajenci nagradne igre »Smučarski skoki 2021« bodo objavljen na spletni strani www.sberbank.si. 
V primeru, da v zahtevanem roku nagrajenec prevzema nagrade ne potrdi, ni več upravičen od 
organizatorja zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do 
nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade in jo lahko po istem postopku izroči izžrebanim 
rezervam.  
 

Varovanje podatkov 
Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva 
osebnih podatkov. 
Osebne podatke o udeležencih in o nagrajencih zbira organizator nagradne igre. Udeleženec s samovoljno 
oddajo zahtevanih kontaktnih podatkov in potrditvijo najmanj enega od treh načinov trženja dovoljuje 
organizatorju nagradne igre uporabo svojih osebnih podatkov. Nagrajenec organizatorju nagradne igre 
izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov. 
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre ter za kontaktiranje udeležencev 
v povezavi z izvedbo nagradne igre, osebni podatki nagrajenca pa tudi za namene izročitve nagrade in 
namenom promocije organizatorja. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno 
za namene, za katere so bili pridobljeni. 
Udeleženec nagradne igre bo na oddan e-poštni naslov prejel povabilo k ureditvi privolitev za obdelavo 
osebnih podatkov za namen trženja, kar organizator izvede v okviru svojega zakonitega interesa. 
Organizator bo osebne podatke pogodbenih strank hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do morebitnih 
neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam na način, kot določeno v vsakokrat veljavnih 
Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, dostopnih tudi na www.sberbank.si/varstvo-osebnih-
podatkov.  
 

http://www.sberbank.si/varstvo-osebnih-podatkov
http://www.sberbank.si/varstvo-osebnih-podatkov
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V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, 
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči 
lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove 
osebne podatke za namen neposrednega trženja in sicer na e-poštni naslov dpo@sberbank.si. 
 

Omejitev organizatorjeve odgovornosti 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali 
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali  
- da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. 
- da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali 
- se tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila 

organizatorja nagradne igre. 
 

Ostale določbe 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna 
in velja za vse sodelujoče. 
 

Končne določbe 
Ta pravilnik je z dnem sprejema objavljen na spletni strani www.sberbank.si in je na vpogled na sedežu 
podjetja organizatorja nagradne igre. Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja. 
Sberbank d.d. si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki 
spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.sberbank.si. Organizator 
si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na 
strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal prek 
spletne strani www.sberbank.si. 
V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi 
v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. 
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Sberbank banka d.d. 
Dunajska cesta 128 a  
1000 Ljubljana 
 
V Ljubljani, 17. 3. 2021 
 

http://www.sberbank.si/
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