
PRAVILA NAGRADNE IGRE:

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre je Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper (v nadaljevanju: Marjetica 
Koper).

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra »Preklopi na Eračun« poteka od 08.11.2019 do 20.12.2019 za vse osebe, ki bodo izpolnile pogoje 
določene s pravili te nagradne igre.

3. PRAVILA NAGRADNE IGRE
V nagradni igri sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper in  Občini Ankaran, ki bodo v 
obdobju trajanja nagradne igre in sicer od 8.11. do 19.12.2019 do 24.00 ure zamenjale način prejemanja računa iz »pa-
pirnega« na elektronski način za plačilo ravnanja s komunalnimi odpadki (smetarino) v Mestni občini Koper ali Občini 
Ankaran.
Vsi, ki bodo izpolnjevali pogoje iz teh pravil postanejo udeleženci nagradne igre in bodo udeleženi pri žrebanju nagrad. 

4. ŽREBANJE IN OBJAVLJANJE NAGRAJENCEV
Žrebanje nagrajencev se bo odvijalo v prostorih Marjetice Koper dne 20.12.2019. Nagrajenci bodo razglašeni javno. Re-
zultati nagrajencev so dokončni in pritožba nanje ni možna. Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na spletnih straneh 
Marjetice Koper. Drugačnih obvestil prejemnikom nagrad Marjetica Koper ni dolžna posredovati.

5. NAGRADE
Trije nagrajenci bodo prejeli naslednje nagrade po vrstnem redu žreba:
1) Pametni telefon Xiaomi 
2) Bunda – brezrokavnik Marjetica Koper 
3) Flis – Marjetica Koper

6. PREVZEM NAGRADE 
Nagrado lahko prejemnik prevzame v prostorih na sedežu Marjetice Koper, Ulica 15. maja 4, Koper vsak delovni dan od 
ponedeljka do petka med 8.00 in15.00 uro. Nagrade se lahko prevzamejo najkasneje do 20.1.2020. Prejemnik nagrade 
se izkaže z odrezkom položnice za plačilo ravnanja s komunalnimi odpadki (smetarino) v Mestni občini Koper ali Občini 
Ankaran.  
Nagrade ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno 
z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo do-
hodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan 
poravnati prejemnik nagrade sam. Prejemnik je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko, kar 
je obvezni pogoj za prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni Marjetice Koper, ki so neposredno 
povezani z nagradno igro ali njihovi ožji družinski člani.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posre-
dovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem udeleženec na-
gradne igre dovoljuje podjetju, da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene izvedbe nagradne 
igre. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za navedene potrebe do preklica sicer pa do konca nagradne igre. 
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, ažuriranja in izbrisa podatkov v bazi podatkov 
na način, da pošlje zahtevek za izbris podatkov na elektronski naslov info@marjeticakoper.si ali na naslov Marjetica 
Koper, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso povezane z izvedbo te na-
gradne igre.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali 
lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

8. REŠEVANJE PRITOŽB
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v 
skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do 
vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
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 sodelujoče obveščal z objavami na splet-
nem mestu www.marjeticakoper.si ter na Fb strani podjetja. 

9. DODATNE INFORMACIJE
Vsa dodatna vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro »Preklopi na Eračun«, nam lahko sporočite na elektronski 
naslov: info@marjeticakoper.si.

PREKLOPITE NA


