PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE
V NAGRADNI IGRI: OGLED TEKME NA ROLAND GARROS
1. Organizator nagradne igre je OMV
Slovenija, d. o. o., Ulica 15. maja 19, 6000
Koper (v nadaljevanju organizator).
2. Nagradna igra »Ogled polfinalne in finalne
tekme Roland Garros« (v nadaljevanju:
nagradna igra) poteka od 20. 3. 2019 do
vključno 30. 4. 2019.
3. Nagradna igra poteka na maloprodajnih
bencinskih servisih OMV v Sloveniji v okviru
Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE.
Seznam bencinskih servisov je objavljen na
spletni strani www.omv.si.
Organizator nagradne igre je za člane Kluba
OMV SMILE & DRIVE pripravil posebno
ugodnost. Člani Kluba OMV SMILE & DRIVE,
ki na bencinskem servisu od 20. 3. 2019 do 30.
4. 2019 opravijo transakcijo v višini 40 € ali več
s kartico Maestro ali Mastercard, avtomatično
vsakokrat sodelujejo v nagradni igri, razen
članov kluba, ki so zaposleni v OMV Slovenija
in na bencinskih servisih OMV ter njihovi ožji
družinski člani. V nagradni igri posameznik
sodeluje lahko večkrat, vsakokrat ko izpolni
pogoj za opravljeno transakcijo. Nakupi
tobačnih izdelkov niso vključeni v nagradno
igro. Transakcije, na katerih je opravljen nakup
zgolj tobačnih izdelkov, so izključene iz
sodelovanja v nagradni igri.
4. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem
žrebanju. Sodelujete lahko tudi s pripravo in
oddajo zgodbe »Moje doživljanje Roland
Garrosa«, ki jo pošljete na naslov OMV
Slovenija d. o. o., Ulica 15. maja 19, 6000
Koper, s pripisom »Za nagradno igro ogled
tekem Roland Garros«.
Zgodba mora obsegati med 1.500 in 2.500
znakov brez presledkov, opremljen mora biti z
naslovom »Moje doživljanje Roland Garrosa«
in vsebovati tudi z naslovom povezano
zgodbo. Zgodba je lahko napisana ročno ali na
računalniku. V kolikor obsega več kot eno
stran, morajo biti različni listi speti skupaj. Na
koncu zgodbe naj bo naveden avtor in naslov.
Zgodbo pošljite po pošti in ji priložite svoje
osebne podatke: ime, priimek, naslov, svojo
številko kartice OMV SMILE & DRIVE,
telefonsko številko ali e-naslov, najkasneje do

30. 4. 2019. Z zgodbo enakovredno sodelujete
v nagradnem žrebanju.
V žrebanju bodo upoštevane samo avtorske
zgodbe. Vsaka zgodba se lahko v žrebanje
uvrsti le enkrat, posamezen avtor pa lahko v
žrebanju sodeluje večkrat, vendar vsakič z
drugačno zgodbo. Posamezna zgodba istega
avtorja se mora med sabo razlikovati vsaj v 3/4
vsebine.
S sodelovanjem v žrebanju sodelujoči
soglašajo, da se vse materialne avtorske
pravice prenesejo na organizatorja nagradne
igre. Organizator nagradne igre lahko
prispevek javno objavi v kateremkoli mediju,
vendar ob tem vedno dosledno navaja avtorja.
Prispevki, ki ne bodo ustrezali zgoraj
navedenim kriterijem, ne bodo upoštevani v
žrebanju.
4. Nagrada v zaključnem žrebanju, ki jo
zagotovi Mastercard Europe SA, podružnica v
Sloveniji (v nadaljevanju Mastercard): ena
nagrada, ki predstavlja dve vstopnici za ogled
tekme Roland Garros 5. 6. 2019 in dve
vstopnici za ogled tekme Roland Garros 6. 6.
2019, letalski prevoz za 2 osebi in prenočišče z
nastanitvijo (datum odhoda in prihoda v Paris
in namestitev bodo znani naknadno). Datum
odhoda in izbor za ogled tekem je v domeni
Mastercard-a.
5. V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo le
člani Kluba OMV SMILE & DRIVE.
V kolikor član Kluba zvestobe OMV SMILE &
DRIVE ne želi sodelovati v nagradni igri - kljub
izpolnjenemu pogoju, lahko to sporoči na
brezplačno telefonsko številko kontaktnega
centra OMV SMILE & DRIVE 080 22 12 ali na
elektronski naslov smile-anddrive.si@omv.com. S tem bo izključen iz
nagradnega žrebanja.
6. Žrebanje bo potekalo 7. 5. 2019 na sedežu
podjetja OMV Slovenija, d. o. o., ob prisotnosti
3-članske komisije. Nagrajenci bodo objavljeni
na spletni strani www.omv.si v osmih delovnih
dneh po žrebanju in bodo o prejemu nagrade
obveščeni po elektronski ali navadni pošti.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo
svojega imena, priimka in pošte na spletni
strani organizatorja, na Facebook strani
organizatorja ali v morebitnih drugih medijih, za
kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila
ali odškodnine.
7. Organizator se obvezuje tudi, da bo plačal
akontacijo dohodnine. Sodelujoči so
seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je
predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.
Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača
organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za
dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2)
organizatorju dolžni pisno predložiti natančne
osebne podatke (ime in priimek, naslov
stalnega/začasnega prebivališča, davčno
izpostavo, svojo davčno številko) in sicer
najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o
prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo
naveden v obvestilu). Če nagrajenec v 7 dneh
po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne
sporoči zahtevanih osebnih podatkov,
organizator ni več zavezan izročitvi nagrade.
Organizator je v teh primerih (odklonitev ali
nepravočasno posredovani zahtevani osebni
podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca,
ki izhajajo iz teh pravil.
Druge morebitne davčne obveznosti ali/in
stroške vezane na nagrado krije nagrajenec
sam.
Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi
te nagradne igre do organizatorja nikakršnega
zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe
niso mogoče.

protivrednosti v denarju. Če se nagrajenec
odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre
do organizatorja nikakršnega zahtevka.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožbe niso
mogoče.
Splošno
10. Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih
podatkov
Zbrane podatke o udeležencih nagradnih iger
OMV obdela za namene te nagraden igre.
Podatke o glavnem nagrajencu bo OMV tudi
javno objavil. OMV v sklopu izvedbe nagradne
igre zbira in obdeluje naslednje osebne
podatke udeležencev nagradne igre: način
opravljene transakcije, kartica, s katero je
opravljena transakcija, številka kartice
zvestobe OMV SMILE & DRIVE ter v primeru
oddaje zgodbe tudi ime in priimek, naslov,
telefonska številka, e-naslov. Od glavnega
nagrajenca pridobi tudi ime, priimek, naslov,
davčno številko, kot to zahteva zakonodaja.
Organizator bo v vlogi upravljavca osebne
podatke (način opravljene transakcije, kartica,
s katero je opravljena transakcija, številka
kartice zvestobe OMV SMILE & DRIVE oz. v
primeru glavnega nagrajenca tudi ime, priimek,
naslov, poštna številka in davčna številka), ki
jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno
za naslednje namene:
• izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
• obveščanje nagrajenca o prejemu nagrade;

Pogoji koriščenja nagrad:

• objave glavnega nagrajenca na spletni strani
www.omv.si in Facebook strani organizatorja.

8. Izžrebanec, ki bo prejel vstopnice za ogled
tekem Roland Garros, 2 karti z letalskim
prevozom in nastanitvijo, je dolžan v primeru
dodatnih naročil storitev ali doplačil sam
doplačati storitve, za katere so potrebna
doplačila, organizator je glede doplačil in
dodatnih naročil storitev prost vsakršnih
obveznosti.

Organizator nagradne igre bo posredoval
osebne podatke nagrajencev (ime in priimek,
naslov, št. osebnega dokumenta, davčna št.,
ter druge informacije, ki jih zahtevajo letalske
družbe za organizacijo poleta in organizator
tekme za ogled tekme), sponzorju nagrade
(Mastercard) za potrebe izdaje nagrade.

V primeru odpovedi tekem, prestavitvi datuma
ali lokacije ter spremembi vstopnice,
organizator o tem obvesti izžrebanca.
Organizator v tem primeru ni dolžan zagotoviti
nadomestne nagrade.
9. Izžrebanec mora najkasneje do 13. 5. 2019
sporočiti imena udeležencev ogleda tekme.
Menjave kasneje niso več možne.
Nagrade ni mogoče zamenjati, spreminjati
datuma potovanja ali zahtevati izplačila v

Varovanje in hramba osebnih podatkov: Ne
glede na vsa določila, ki sledijo, se za varstvo
osebnih podatkov uporabljajo nacionalni
zakoni o varstvu osebnih podatkov in Splošna
uredba o varstvu podatkov (GDPR) EU
2016/679 (od dne njene pravno zavezujoče
veljavnosti, to je od 25. 5. 2018). OMV bo
obdeloval in zagotovil, da njegovi posamezni
pogodbeni obdelovalci obdelujejo vse osebne
podatke posameznika izključno za namene
izvajanja, kot so opredeljeni v nadaljevanju.
Posamezna stran, ki osebne podatke razkriva,

prejemnici potrjuje, da ima pooblastila za
njihovo razkritje. Če bo med izvajanjem te
nagradne igre OMV kot prejemnik osebne
podatke moral prenesti tretjim osebam, bo
OMV z njimi sklenil ustrezne pogodbe o
obdelovanju osebnih podatkov (v skladu z
zahtevami 28. člena GDPR) pogodbe o
obdelavi osebnih podatkov ali temu
enakovreden dokument za zagotovitev pravne
skladnosti te obdelave osebnih podatkov. Vse
obveznosti po tem členu ostanejo v veljavi tudi
po prenehanju veljavnosti te nagradne igre.
OMV zbrane osebne podatke obdeluje in
varuje v skladu z veljavno zakonodajo s
področja varstva osebnih podatkov. Pri
izvajanju te nagradne igre in med ustreznim
dodatnim obdobjem hrambe bo OMV (i) vse
osebne podatke varoval z varnostnimi ukrepi,
ki temeljijo na relevantnih priznanih izsledkih
znanosti, tehnike in izkušenj in (ii) omejil
dostop do osebnih podatkov usposobljenim
zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim
obvezam zaupnosti. Vsi podatki bodo hranjeni
v bazi podatkov v družbi OMV in/ali pri njenih
pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov.
OMV osebne podatke posreduje pogodbenim
izvajalcem za namene izvajanja nagradnih
iger. OMV osebnih podatkov ne bo prenašal iz
ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) brez da bi predhodno
zagotovil, da katerikoli pogodbeni obdelovalec
sklene in je skladen s Standardnimi
pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali
drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi
jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).
OMV zbrane osebne podatke o nagrajencih in
podeljenih nagradah v nagradnih igrah hrani
10 let, skladno z davčno zakonodajo.
Pravice posameznikov in dodatne informacije
Posameznik lahko pravico preklica privolitve,
pravico dostopa, pravico do popravka, izbrisa
ali omejitev obdelave osebnih podatkov,
pravico do ugovora obdelavi in pravico do
prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja na
način, da poda pisno zahtevo na elektronski
naslov info.slovenia@omv.com ali na naslov
OMV Slovenija, d. o. o., p. p. 63, 6001 Koper.
Posameznik lahko kadar koli pisno ali na drug
dogovorjeni način zahteva, da upravljavec
osebnih podatkov trajno ali začasno preneha
uporabljati njegove osebne podatke za namen
neposrednega trženja. OMV bo v 15 dneh
ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov
za namen neposrednega trženja ter o tem v
nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug
dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to
zahteval.

Posameznik lahko dodatne informacije v zvezi
z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov
dobi pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov
preko elektronskega naslova
privacy.si@omv.com ali na naslovu OMV
Slovenija, d. o. o., p. p. 63, 6001 Koper.
Posameznik lahko pritožbo na obdelavo
osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu
pooblaščencu RS.
11. Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse
zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli
povezane s to nagradno igro, ki je predmet teh
pravil, ter za sodelujoče v nagradni igri, ki s
sodelovanjem priznavajo ta pravila in se
obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Ta pravila
so na vpogled dostopna na spletni strani
www.omv.si.
12. Spremembe pravil in pogojev: Organizator
lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo
tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki
na strani javnosti. Organizator si pridržuje
pravico do spremembe pravil, da bi se s tem
izognil zlorabi nagradne igre v škodo
sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta
pravila; skrajšana in kratka pravila, ki se lahko
objavijo, pa veljajo kot smernice. Organizator
bo o vseh spremembah in novostih nagradne
igre obveščal udeležence z objavami na spletni
straneh nagradne igre.
13. Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z
izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V
primeru utemeljenih pritožb se organizator
zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času
in o tem obvestil sodelujočega oziroma po
potrebi tudi druge udeležence.
14. Ostale določbe: Organizator se zavezuje,
da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo
nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost
pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru
okoliščin, na katere organizator ne more
vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične
težave), organizator lahko odpove nagradno
igro. O tem mora obvestiti udeležence. V
takšnem primeru udeležencem ne odgovarja
za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o
vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro
oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za
vse udeležence.
OMV Slovenija, d. o. o., Ulica 15. maja 19,
6000 Koper
Koper, 20. 3. 2019

