
                                     
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE   

 
 

1. Organizator nagradne igre je GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor. 

 
2. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije. 

 
3. V nagradni igri sodelujejo osebe, ki bodo na kupon čitljivo izpolnile vse postavke ter kupon predale predstavniku 

GRAWE zavarovalnice d.d. na stojnici, sejmu ali v poslovnih enotah. GRAWE zavarovalnica d.d. prireja 
nagradno igro v kateri bo podarila kosilnico na nitko. Bazo podatkov sodelujočih v nagradni igri lahko GRAWE 
zavarovalnica d.d. uporablja za nagovorov z direktno pošto, sms-ji ali pošiljanjem elektronskih sporočil. 
 

4. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s pogoji nagradne igre. Organizator ne prevzema 
nikakršne pravne, moralne ali materialne odgovornosti izhajajoče iz nagrad. 

 
5. Nagradna igra poteka od 1.4.2019 do 31.10.2019 

 
6. Nagrada: kosilnica na nitko 

 
7. Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino. Za nagrajenca, ki ne bo sporočil prevzema 

nagrade v roku 7 dni od obvestitve (priporočeno po pošti), se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se 
nagrada podeli naslednjemu rezervnemu izžrebancu. 
 

8. Med prispelimi kuponi do vključno 31.10.2019 na sedež podjetja GRAWE zavarovalnice d.d. bo GRAWE 
komisija, sestavljena iz 3 predstavnikov GRAWE zavarovalnice d.d., izžrebala 6.11.2019 kupon in podelila 

nagrado. 
 

9. Nagrajenec bo o nagradi in načinu izrabe nagrade obveščeni po pošti oziroma po telefonu najkasneje v treh 
dneh po žrebanju. Nagrajenec bo objavljeni tudi na spletni strani www.grawe.si. 
Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek, naslov) 
lahko objavljeni na navedenih spletnih strani www.grawe.si. 
Osebni podatki zbrani ob zbiranju kuponov so zbrani zgolj z namenom omogočanja izvedbe žrebanja ter 
identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad ter kasnejšega časovno neomejenega kontaktiranja 
sodelujočih v nagradni igri z namenom predstavitve ponudbe zavarovalniških produktov GRAWE zavarovalnice 
d.d..  
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v GRAWE zavarovalnici d.d.. 

 
10. Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 

Odl.US: U-I-260/04-28, 90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 117/2006) mora 
nagrajenec za prevzem nagrade posredovati GRAWE zavarovalnici d.d. svojo davčno številko. 
 

11. Varstvo osebnih podatkov 
Sodelujoči v akciji dovoljujejo, da zavarovalnica, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in 
nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev prodajne akcije skladno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. Zbirka osebnih podatkov sodelujočih v akciji obsega naslednje osebne podatke: ime in priimek, E-
mail, naslov in telefonska številka. 
 
Sodelujoči, ki so podali soglasje, da zavarovalnica obdeluje, zbira in hrani zbrane osebne podatke za namen 
sodelovanja v prodajni akciji ter za namen statistične obdelave, ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje 
ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za pošiljanje 
drugega marketinškega gradiva.  

 
Sodelujoči, ki je podal soglasje, lahko kadarkoli pisno zahteva, da zavarovalnica v roku petnajst (15) dni trajno 
ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in sicer tako, da 
pošlje pisni zahtevek po elektronski pošti na naslov: grawe@grawe.si ali po pošti na GRAWE zavarovalnica 
d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor. Zavarovalnica bo o prenehanju uporabe osebnih podatkov v petih (5) 
dneh po prejemu zahteve pisno ali po elektronski pošti obvestila posameznika, ki je to zahteval. 
 
Pritožbeni postopek 
Vsako nezadovoljstvo, pritožba ali reklamacija sodelujočih se rešuje v pritožbenem postopku, v skladu s 
Pravilnikom o obravnavi pritožb in pritožbenem postopku, ki je objavljen na spletni strani  www.grawe.si. 

 
12. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije. 

 
13. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v 

Mariboru. 

http://www.grawe.si/
mailto:grawe@grawe.si

