
Nagradna igra NOAH  
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI  

Organizator in pravila nagradne igre 

Organizator nagradne igre je NOAH d.o.o., Zagrebška cesta 24, 2000 Maribor, ID za DDV: 

SI47838230 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljalec zbirke osebnih podatkov nagradne 

igre. Predstavnik podjetja je direktor Matej Jurak. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni 

strani podjetja www.noah.si. 

Nagradna igra poteka 1 x v mesecu januarju 2023, in sicer na družabnem omrežju Facebook. Rok 

objave izžrebanca je zapisan v objavi, ki je objavljena na Facebooku. Podrobna predstavitev in 
potek nagradne igre je na voljo na Facebook profilu organizatorja, kjer poteka nagradna igra. 

Nagrada: DARILNI BON V VREDNOSTI 500 EUR PODJETJA HIŠA DARIL D.O.O. 

Darilni bon lahko nagrajenec izkoristi za vse storitve in izdelke iz ponudbe. 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni 

igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z 

nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo 

sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali soorganizatorja nagradne 

igre ali njihovi ožji družinski člani. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je 

sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri 

zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem 

nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s 

posredovanjem podatkov, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali 

zakoniti skrbniki oblikujejo sami. 

 

Način sodelovanja v nagradni igri: 

Sodelovanje v nagradni igri je možno tako, da se pod nagradno igro napiše prijatelja, ki bi prav 

tako bil vesel nagrade. S sodelovanjem sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi 

pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti 

spoštoval pravila nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrade ni možno 

zamenjati za gotovino. 

 

Žreb nagrajenca in prevzem nagrade 

Žrebanje nagrade in razglasitev bo izvedeno 21. 1. 2023. Nagrajenec bo objavljen in o nagradi 

obveščen na Facebook strani organizatorja pod objavo in v zasebnem sporočilu. Nagrajenec mora 

za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, telefonsko številko, točen naslov, rojstni 

datum in davčno številko in podpisati obrazec o prevzemu nagrade. V primeru navedbe 

nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu 

sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Nagrado lahko organizator na 

lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi 

osebno v službenih prostorih organizatorja na Zagrebški cesti 24, 2000 Maribor. Če nagrajenec v 

tridesetih dneh po javni objavi nagrajenca nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez 

pravice do kakršnegakoli nadomestila. V primeru, da udeleženec izgubi pravico do nagrade, 

organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

 

 

Davčne obveznosti 
Organizator bo za nagrajenca obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejeto 

nagrado skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli 



druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega 

prevoza). 

 

Informacije in objave 

Organizator nagradne igre je pravila nagradne igre objavil na spletni strani www.noah.si. Dodatne 

informacije dobite po telefonu na številki 820 573 93 vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 

7.00 do 15.00 ure. 

 

Obdelava in hramba osebnih podatkov 

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 

(GDPR). Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal 

ali odstopil tretji osebi. 

Nagrajenec izrecno soglaša, da lahko organizator nagradne igre objavi ime in priimek nagrajenca 

v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za 

objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati. 

Prav tako sodelujoči v nagradni igri izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki 

shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene elektronskega obveščanja o 

novostih in za namene te nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja 

kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma 

prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za 

marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori pisno po e-pošti ali po navadni pošti 

na naslov organizatorja. 

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov. 

Podjetje NOAH d.o.o. bo osebne podatke hranilo do izbrisa/prenehanja obdelave osebnih 

podatkov po želji uporabnika ali do zaprtja podjetja.  

 

Omejitev odgovornosti  
Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi 

sodelovanja v nagradni igri ali z osvojitvijo nagrade. Organizator ne prevzema odgovornosti za 

tehnične težave pri elektronskem prenosu podatkov. Podatki, ki jih organizatorju posredujejo 

sodelujoči v nagradni igri, so uporabljajo izključno za namene izvedbe nagradne igre in 

promocijo, sodelujoči pa s sodelovanjem v nagradni igri potrjujejo, da se strinjajo s 

posredovanjem osebnih podatkov organizatorju. 

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani 

podjetja Facebook. 

Splošne določbe 
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri, je za reševanje le-tega 

pristojno sodišče v Mariboru. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjujejo, da se strinjajo 

s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. 

 
Splošne določbe je sprejel direktor podjetja Matej Jurak, dne 11. 1. 2023. 

NOAH D.O.O. 

Matej Jurak  
 

http://www.noah.si/

