
SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA  
V NAGRADNEM IZZIVU CURAPROX  
[EXPRESS YOURSELF CHALLENGE]

1. člen
S temi pravili Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor  
(v nadaljevanju organizator), ureja pravila sodelovanja v nagradnem 
izzivu CURAPROX [EXPRESS YOURSELF CHALLENGE] (v nadaljevanju 
nagradni izziv).
2. člen
Nagradni izziv CURAPROX [EXPRESS YOURSELF CHALLENGE] 
poteka od 20.8.2018 do vključno 31.8.2018, in sicer na družbenem 
omrežju Facebook (FB) (stran Curaprox Slovenija: www.facebook.
com/CuraproxSlovenija/) in Instagram (IG) (@curaprox_slovenija).
3. člen
Udeleženec nagradnega izziva je lahko vsaka fizična oseba, ki:
a) ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
b) je polnoletna,
c) ni zaposlena v podjetju Flegis, d.o.o., oziroma ni njen ožji družinski član,
d) se strinja s pogoji  nagradnega izziva, ki so objavljeni na  
www.popolnaizbira.si.  
4. člen
Vsak posamezni udeleženec lahko v nagradnem izzivu sodeluje 
večkrat, vendar je lahko v času trajanja nagradnega izziva nagrajen 
samo enkrat (1x). Pravila nagradnega izziva so obvezujoča za 
organizatorja in za vse udeležence nagradnega izziva.
5. člen
Izvajalec aktivnosti bo v času trajanja nagradnega izziva (20.8.2018 
– 2.9.2018) na Facebook in Instagram profilu CURAPROX Slovenija 
zastavil po 6 nagradnih izzivov na teden. Pri tem prvi teden traja od 
20.8.2018 do 26.8.2018, drugi teden pa od 27.8.2018 do 2.9.2018. 
Skupno bo objavljenih 12 nagradnih izzivov na Facebooku in 12 
na Instagramu. Vsak posamezni nagradni izziv se prične z objavo 
posameznega nagradnega izziva na družbenem omrežju Facebook in 
Instagram, vsak dan od ponedeljka do sobote, najkasneje ob 10. uri 
zjutraj. Vsak posamezni nagradni izziv se zaključi ob 23. uri istega dne 
kot je bil nagradni izziv objavljen. Po koncu posameznega nagradnega 
izziva bo organizator pod vsakim izzivom objavil nagrajena odgovora. 
Vsakič bosta nagrajena - po mnenju organizatorja – dva najbolj izvirna 
odgovora. Organizator bo nagrajence objavil na FB in IG, kot samostojno 
objavo, dan po nagradnem izzivu, najkasneje do 10. ure. Tedensko bo 
organizator s CURAPROX paketom presenečenja tako nagradil dvanajst 
(12) sodelujočih na posameznem družbenem omrežju, torej dvanajst (12) 
na FB in dvanajst (12) na IG. V okviru nagradnega izziva bo organizator v 
času trajanja nagradnega izziva (27.8.2018 - 2.9.2018) na FB in IG podelil 
skupaj oseminštirideset (48) CURAPROX paketov presenečenja. Vsak 

CURAPROX paket presenečenja bo vseboval komplet pripomočkov za 
ustno higieno - Superduo, v katerem je zobna ščetka CURAPROX CS 
5460 in medzobne ščetke CURAPROX CPS prime 06, 07 in 08. Dodatno 
bo vsak paket vseboval en (1) vzorček zobne paste CURAPROX BE YOU, ki 
ga bo izbral organizator. Podeljenega CURAPROX paketa presenečenja 
ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njegove denarne protivrednosti. 
CURAPROX paket presenečenja prav tako ni prenosljiv na drugo osebo. 
6. člen
Organizator bo podatke za pošiljanje CURAPROX paketov presenečenja 
pridobival v času trajanja nagradnega izziva v zasebnih sporočilih na 
posameznem družbenem omrežju. Organizator bo CURAPROX pakete 
presenečenja izžrebanim in izbranim udeležencem poslal najkasneje 
v petih (5) delovnih dneh po prejemu naslova za dostavo. 
7. člen
S sodelovanjem v nagradnem izzivu CURAPROX [EXPRESS YOURSELF 
CHALLENGE] udeleženec organizatorju, podjetju Flegis, d.o.o., 
dovoljuje zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih 
podatkov skladno z  Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-
1-UPB1, Ur.l.RS, št. 86/2004, 67/2007, 94/2007) in GDPR. Organizator 
nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, 
ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v 
nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Skladno s 30. in 31. členom 
Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni 
podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo 
posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil 
najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, 
da podatkov ne bo posredoval. Upravljavec zbirke osebnih podatkov 
je organizator nagradnega izziva CURAPROX [EXPRESS YOURSELF 
CHALLENGE] – Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor.
8. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v vezi z nagradnim izzivom CURAPROX 
[EXPRESS YOURSELF CHALLENGE], je pristojno sodišče v Mariboru.
9. člen
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični vzroki. 
Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani www.
popolnaizbira.si.  
10. člen
Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradnega izziva CURAPROX 
[EXPRESS YOURSELF CHALLENGE].

V Mariboru, dne 8.8.2018


