Pravila sodelovanja v nagradni igri Moneta
Organizator nagradne igre je Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra poteka od 10. 7. do 10. 8. 2018.
1. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri Moneta (v nadaljevanju: nagradna igra) lahko sodelujejo udeleženci, ki so polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.
Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so
zaposlene pri organizatorju ali izvajalcu in njunih odvisnih družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.
2. Način sodelovanja
V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da v času trajanja nagradne igre, tj. od 10. 7. do 10. 8. 2018, v katerikoli spletni trgovini
opravijo nakup na spletu z Moneto z uporabo spletnega vmesnika za plačila (v nadaljevanju Moneta internet). Za sodelovanje v nagradni
igri, mora udeleženec potrditi, da se strinja s pravili nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati udeleženci, ki plačila opravijo na
plačilnih mestih, ki niso spletna plačilna mesta (npr. fizična plačilna mesta, avtomatizirana idr.) in ki ne uporabljajo spletnega vmesnika za
plačila oz. uporabljajo za plačilo z Moneto druge plačilne metode Sistema Moneta.
Poleg sodelovanja v nagradni igri skladno s prejšnjim odstavkom, pa lahko v nagradni igri sodelujejo tudi udeleženci, ki na spletni strani
www.moneta.si potrdijo, da se strinjajo s pravili nagradne igre ter odgovorijo na nagradno vprašanje, ki se glasi: Zaupajte nam svoje
mnenje o plačilu z Moneto na spletu. Da bom upoštevali odgovor kot pravilen mora udeleženec napisati vsaj dva stavka. Poleg odgovora
morajo sodelujoči pri nagradnem vprašanju v obrazec vnesti naslednje podatke:

ime in priimek,

naslov oz. naslednje podatke: ulica, hišna številka, poštna številka in pošta,

e-naslov,

mobilno številko.
Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na www.moneta.si.
Vsi izžrebani nagrajenci se strinjajo, da bodo na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovali:

ime in priimek,

naslov oz. naslednje podatke: ulica, hišna številka, poštna številka in pošta,

davčno številko.
S tem ko se udeleženec prijavi k sodelovanju v nagradni igri, se strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja in da jih sprejema ter
podaja soglasje za sodelovanje v nagradni igri. Organizatorju nagradne igre dovoli dostop in zbiranje osebnih podatkov za namen nagradne
igre (tudi za objavo imena in priimka na spletnih straneh www.moneta.si v primeru, da je izžreban) in tudi za druge namene, opredeljene v
teh pravilih.
3. Nagrade
Organizator bo podelil skupno 9 nagrad, in sicer:

1 x 100 EUR dobroimetja na računu Moneta (podeli Telekom Slovenije, d.d. ),

1 x 50 EUR dobroimetja na računu Moneta (podeli Telekom Slovenije, d.d. ),

7 x 20 EUR dobroimetja na računu Moneta (podeli Telekom Slovenije, d.d. ),
Vse zgoraj navedene cene so maloprodajne vrednosti in vsebujejo DDV.

4. Žrebanje
Žrebanje nagrad bo potekalo 13. 8. 2018 v prostorih organizatorja, in sicer računalniško z naključnim algoritmom. V žreb bodo vključeni vsi
sodelujoči, ki se bodo v času trajanja nagradne igre prijavili za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec nagradne igre je lahko izžreban
samo enkrat, ne glede na število nakupov z Moneto internet in prijav v nagradno igro in ne glede na to, kolikokrat je odgovoril na
nagradno vprašanje na spletni strani www.moneta.si.
Žrebanje nadzoruje in vodi tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, ali izžrebani izpolnjujejo pogoje za
sodelovanje v nagradni igri, in o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba. Žrebanje je dokončno. Organizator
si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,

se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

nagrajenec pred prevzemom nagrade ne predloži davčne številke.
V ta namen bo izžrebanih 5 rezervnih nagrajencev.
5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Seznam izžrebanih nagrajencev bo objavljen na spletnih straneh www.moneta.si. Objavljeni bodo ime, priimek, kraj bivališča in nagrada.
Dodatno pa bodo nagrajenci o nagradi obveščeni tudi s telefonskim klicem ali SMS-sporočilom na mobilno telefonsko številko, s katere je
bila opravljena transakcija z Moneto internet oziroma so jo navedli v obrazcu poleg odgovora na nagradno vprašanje.
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Seznam bo objavljen v roku 7 delovnih dni po izvedenem žrebanju. Če se nagrajenec na telefonski klic oz. SMS-sporočilo organizatorja ne
bo odzval v roku 3 delovnih dni, bo organizator štel, da izžrebani nagrajenec ne sprejme nagrade in bo k prevzemu nagrade pozval
rezervne nagrajence po vrstnem redu, kot so bili izžrebani.
Organizator bo priznal dobroimetje na računu Moneta vsem nagrajencem, ki bodo izžrebani za to nagrado. Nagrade dobroimetja na
Moneti, ki jih v skladu z navodili za prevzem nagrade prejmejo nagrajenci, so unovčljive od 1. 9. 2018 do vključno 30. 9. 2018 na vseh
plačilnih mestih Monete v obliki enkratnega ali večkratnega črpanja dobroimetja in jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali dr uge nagrade.
Če nagrajenci do vključno 30. 9. 2018 ne porabijo v celoti dobroimetja, neporabljen del dobroimetja zapade in ga ni mogoče prenesti v
naslednji mesec ali zamenjati za gotovino ter druge nagrade.

Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade oziroma mu izročiti nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. Če je nagrajenec
mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.
6. Davčne obveznosti
Organizator nagradne igre bo v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. Člena Zakona o davčnem
postopku – ZdavP-2, za nagrajenca / davčnega zavezanca izračunal in plačal akontacijo dohodnine od prevzete nagrade, katere vrednost
presega 42 EUR z DDV.
7. Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator od sodelujočih in nagrajencev zbira in o njih obdeluje podatke, ki so navedeni v teh pogojih.
Osebne podatke sodelujočih bo organizator obdeloval 1mesec po izteku nagradne igre. Osebne podatke nagrajencev bo organizator
obdeloval še 10 let od izteka leta v katerem se nagrajencu izplača nagrada. Osebne podatke sodelujočih, ki podajo soglasje bo organizator
obdeloval v skladu s soglasjem.
Več informacij o obdelavi osebnih podatkov s strani organizatorja vam je na voljo v Politiki zasebnosti. Organizator nagradne igre se
zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, temi pravili in Politiko zasebnosti.
Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih, morebitnem soglasju oziroma
v Politiki zasebnosti. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih
osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z zakonom, in sicer pisno na naslov organizatorja:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
8. Končne določbe
Organizator ne odgovarja za napake, povezane s programsko in računalniško opremo ter za tehnične pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na
sodelovanje uporabnikov Monete. Prav tako ne odgovarja za napake, povezane s programsko in računalniško opremo ter za tehnične
pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na sodelovanje v nagradni igri prek spletne strani www.moneta.si. Pri nagrajencih, ki so uporabniki
Monete pri različnih izdajateljih (Telekom Slovenije, Nova KBM, A1), lahko pride do manjših odstopanj pri prevzemu oz. izplačilu nagrade
dobroimetja zaradi tehnološke podpore posameznega izdajatelja.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki
so na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavil, tako da bodo potencialni sodelujoči s
tem seznanjeni.
Pravila nagradne igre pričnejo veljati 10. 7. 2018 in so objavljena in dostopna na spletni strani www.moneta.si.
Telekom Slovenije, d.d.

Ljubljana, 10. 7. 2018

2

