
Pravila nagradne ankete ob 100. številki e-novic Skupaj za zdravje človeka in narave 
 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE ANKETE 
Organizator nagradne ankete je društvo Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig.  
 

2. TRAJANJE NAGRADNE ANKETE 
Nagradna anketa poteka od 11.12.2015 do vključno 15.12.2015 na spletni strani 
http://shop.zazdravje.net/nagradna_anketa_100.  
 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI ANKETI 
V nagradni anketi lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer 
sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let.  
 
V nagradni anketi ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in 
izvedbi nagradne igre.  
 

4. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI ANKETI 
Uporabnik lahko sodeluje v nagradni anketi tako, da odgovori na par kratkih vprašanj, odda svoje 
ime in priimek, naslov prebivališča ter naslov elektronske pošte. S tem, ko se uporabnik prijavi k 
sodelovanju v nagradni anketi, organizatorju nagradne ankete dovoli, da mu, v primeru, da je 
izžreban, na navedeni naslov prebivališča pošlje knjigo, ki si jo uporabnik izbere že med 
sodelovanjem v nagradni anketi. O tem bo uporabnik predhodno obveščen preko elektronskega 
poštnega naslova.  
 
Vsi zbrani podatki služijo izključno namenu žrebanja in se ne bodo shranjevali, uporabljali za 
obveščanje v prihodnje ali posredovali tretjim osebam.  
 
5. ŽREBANJE NAGRAJENCEV 
Žrebanje nagrajencev bo izvedeno 16.12.2015 ob 8:00 uri na sedežu društva Ognjič. 
 
Izžrebancem se na naslov elektronske pošte pošlje obvestilo, da bodo izbrano knjigo prejeli po 
pošti, na naslov, ki so ga zapisali ob sodelovanju v nagradni anketi. Komisija po žrebanju pripravi 
zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja do 31.12. 
2015. Imena nagrajencev bodo posredovana tudi po e-novicah Skupaj za zdravje človeka in narave 
18.12.2015.   
 
6. NAGRADNI SKLAD 
Komisija v času trajanja nagradne ankete izžreba 10 nagrajencev, ki prejmejo knjigo po svojem 
izboru. Knjigo si izberejo že med izvajanjem ankete na seznamu, objavljenem v anketi, podrobejši 
opis knjig pa si lahko ogledajo v spletni knjigarni shop.zazdravje.net  
 
Vseh deset nagrad (knjig po izboru izžrebanih oseb) prispeva založba Jasno in Glasno d.o.o. 
 
7. IZROČANJE NAGRAD 
Nagrajenci bodo na elektronski naslov prejeli obvestilo o žrebu. Nagrada jim bo posredovana na 
naslov, navedenem pri izvajanju ankete.   
 
8. SPLOŠNO O NAGRADAH IN NAGRAJENCIH 
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo 
ni možen. 
 



Imena nagrajencev bodo objavljena tudi v elektronskih novicah Skupaj za zdravje človeka in narave 
18.12.2015. 
 
9. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 
S sodelovanjem v nagradni anketi udeleženec nagradne ankete dovoli organizatorju zbiranje, 
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 67/07). 
 
Organizator kot upravljavec bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev,  uporabljal izključno 
za naslednje namene: 
 
izvedba nagradne ankete; obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev; pošiljanje 
nagrad; objava nagrajencev v elekronskih novicah Skupaj za zdravje človeka in narave. 
 
S sodelovanjem v nagradni anketi izžrebanci organizatorju izrecno dovoljujejo objavo svojega 
imena in priimka ter kraja bivanja v elektronskih novicah Skupaj za zdravje človeka in narave, ki 
bodo poslane 18.12.2015. Elektronski naslov bo uporabljen zgolj z namenom obveščanja o žrebu 10 
izžrebanim osebam.  
 
Vsak sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da ta preneha uporabljati njegove osebne 
podatke. Če sodelujoči pred zaključkom nagradne ankete zahteva blokiranje ali izbris osebnih 
podatkov, se s tem odpove sodelovanju v nagradni anketi.  
 
10. DRUGE DOLOČBE 
Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni anketi z napačnimi podatki ter tudi ne za 
morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.  
 
11. REŠEVANJE PRITOŽB 
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator 
zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi 
druge udeležence. 
 
12. KONČNE DOLOČBE 
Pravila nagradne ankete pričnejo veljati 11.12.2015. V času trajanja nagradne ankete so pravila na 
vpogled na spletni strani  
 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O morebitnih spremembah bo organizator 
udeležence obveščal z objavami preko elektronskih novic Skupaj za zdravje človeka in narave. 
 
Ljubljana, 10.12.2015 

http://shop.zazdravje.net/nagradna_anketa_100.




