
PRAVILA NAGRADNE IGRE: SMART kapp 42 

 

1.Organizator natečaja in trajanje nagradne igre 

 

Organizator nagradnega žrebanja »SMART kapp 42« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Inovatio 

d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra traja od 15. 

5. 2017 do vključno 17. 5. 2017. Žrebanje bo potekalo na dan 22. 5. 2017. 

 

2. Sodelovanje v nagradni igri 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki 

Sloveniji. K nagradni igri lahko pristopijo tisti, ki se bodo na Microsoft 22. NT konferenci v Portorožu 

zglasili na razstavnem prostoru »SMART Technologies« in se poskenirali s svojo identifikacijsko 

kartico. Tako podajo ime, priimek in podjetje v katerem so zaposleni ter s tem potrdijo svojo 

identiteto. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter osebe, ki 

so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo z organizatorjem. Enako velja tudi za njihove ožje družinske 

člane. 

 

3. Izbor nagrajencev 

 

Žreb bo potekal 22. 5. 2017 na sedežu podjetja Inovatio d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, 

organizatorja nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico preverjanja posredovanih podatkov. O 

poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled na sedežu 

organizatorja nagradne igre. 

 

4. Nagradni sklad 

 

Sodelujoči v nagradni igri se bodo potegovali za naslednjo nagrado: 

1 x SMART kapp 42, digitalna piši-briši tabla 

 

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 

 

O izidu žreba bodo sodelujoči obveščeni na spletni strani www.inovatio.si/nagradnaigra v treh (3) 

delovnih dneh po izboru, izžrebanec pa bo o nagradi in njenem prevzemu obveščen telefonsko in/ali 

preko elektronske pošte. Nagrajenec lahko nagrado prevzame s podpisom dokumenta o strinjanju s 

pogoji nagradne igre in ob predložitvi osebne izkaznice na sedežu podjetja. Rok za potrditev 

prevzema nagrade je do vključno 30.5.2017. Po preteku omenjenega datuma, se nagrada ne podeli, 

nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati prevzem nagrade. Za neprevzeto nagrado se izbor ne ponovi. 

Nagrada ni prenosljiva. Nagrajenec mora organizatorju posredovati pisno strinjanje s sprejemom 

nagrade, davčno številko in soglasje za objavo osebnih podatkov, ki bodo objavljene na spletni strani 

www.inovatio.si/nagradnaigra ali v drugih množičnih medijih. 

 

6. Davčne obveznosti 

 

Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Akontacijo dohodnine, ki je povezana z izročitvijo nagrade, v 

celoti nosi Organizator nagradne igre. V skladu z Zakonom o dohodnini mora nagrajenec sporočiti 

davčno številko za prevzem nagrade. Davčno številko potrebujemo za prijavo vrednosti nagrade. 

 



7. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov 

 

Navedeni osebni podatki bodo uporabljeni za namen identifikacije nagrajenca in morebitnega 

pošiljanja nagrade. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov 

dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih 

uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). 

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu in se zavezuje, da posredovanih 

podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne 

podatke za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave 

podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, 

obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Organizator se 

zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe 

nagradne igre. 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 contact@inovatio.si 

 

8. Splošni pogoji sodelovanja 

 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, kar potrdijo na NT 

konferenci na raustavnem prostoru »SMART Technologies«, kjer se poskenirajo s svojo 

identifikacijsko kartico ter tako potrdijo svojo identiteto. Nagrajenec in celotna pravila nagradne igre 

so objavljena na spletnem mestu nagradne igre. 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 izidom nagradne igre, je pristojno sodišče v Mariboru. 

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 z objavami na spletnem mestu nagraden igre. 


