SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI POPOLNA IZBIRA
1. člen
S temi pravili Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor (v
nadaljevanju Flegis oz. organizator),
ureja pravila sodelovanja v nagradni igri Popolna izbira (v
nadaljevanju nagradna igra).
2. člen
Nagradna igra poteka od 15. oktobra 2018 do vključno 30.
novembra 2018, do polnoči.
3. člen
Udeleženec nagradne igre je 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) je na spletni strani www.popolnaizbira.si, v času trajanja
nagradne igre, sodelovala v nagradni igri ter izpolnila
in oddala potrebne podatke.
e) se strinja s pogoji nagradne igre, objavljenimi na
spletnem mestu www.popolnaizbira.si. Nakup izdelkov
ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
4. člen
Vsak posamezni udeleženec je lahko pri nagradni igri izžreban
ter nagrajen zgolj enkrat.
Pravila so obvezujoča za podjetje Flegis, d.o.o., in za vse udeležence.
5. člen
V nagradni igri bo organizator nagradil sto (100) sodelujočih.
Vsak izmed sto (100) izžrebanih sodelujočih bo prejel:
• 1 x izdelek Curaprox Superduo
(komplet, ki vsebuje mehko zobno ščetko CURAPROX CS
5460 in medzobno ščetko CURAPROX CSP prime).
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene
denarne protivrednosti.
Žrebanje bo potekalo najkasneje v petek, 7.12.2018, v prostorih podjetja Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor.
V nagradni igri lahko samo enkrat sodeluje oseba z enakim
imenom in priimkom oziroma z enakim e-naslovom. Organizator
nagradne igre bo vse izžrebance izžrebal elektronsko. Žrebanje
bo opravila in nadzorovala tričlanska (3) komisija, ki bo sestavila zapisnik o izidu žrebanja, v katerem bo navedla: datum in kraj
žrebanja, število vseh sodelujočih v žrebanju, člane komisije,

izide žrebanja (nagrade, e-mail naslove) in druge pomembne
podatke o poteku žrebanja.
6. člen
Nagrajenci, ki bodo izžrebani, bodo o tem obveščeni po e-naslovu, ki so ga vpisali za namene nagradne igre. Nagrajenci bodo
morali organizatorju v roku petih dni posredovati vse zahtevane
podatke za izročitev nagrade in sicer predvidoma: ime, priimek,
naslov stalnega prebivališča, poštno številko in naziv pošte. V
kolikor e-maila na navedeni naslov ne bo mogoče dostaviti in
če nagrajenci do izteka roka iz tega odstavka ne bodo posredovali vseh zahtevanih podatkov ali če bodo nagrado zavrnili, do
nagrade ne bodo upravičeni. Te nagrade ne bodo podeljene.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli v roku 21 dni od dneva, ko
bodo posredovali iz tega odstavka zahtevane podatke.
7. člen
S sodelovanjem v nagradni igri podpisani 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. Up-

ravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne
igre – Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor.
8. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v vezi z nagradno igro, 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 nagradne igre.
V Mariboru, dne 10.10.2018

