Pravila in pogoji sodelovanja v promocijski akciji za brezplačne
vstopnice za dogodek »PRVI NA VRHU« - SP v športnem plezanju,
Koper 2022.


Organizator: PRVA Osebna zavarovalnica, d. d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana in PRVA Pokojninska družba, d. d.,
Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana in Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana.



Namen: v zameno za brezplačni vstop na športni dogodek »Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju Koper 2022
oziroma PRVI NA VRHU« se posameznik strinja z rednim obveščanjem in neposrednim trženjem zavarovalnih
produktov in storitev s strani PRVE Osebne zavarovalnice, d. d. in PRVE Pokojninske družbe, d. d.



Trajanje: Možnost pridobitve brezplačnih vstopnic na spletni strani navrhu.prva.si traja od 15. 7. 2022 od 0.00 do
3. 9. 2022 do 23.59 oziroma do podelitve vseh 2.000 vstopnic.



Pogoji sodelovanja: Sodelujejo lahko fizične osebe s prebivališčem v Sloveniji in v starosti nad 18 let, ki na spletni
strani navrhu.prva.si v času od 15. 7. 2022 od 0.00 do 3. 9. 2022 do 23.59. znotraj spletnega obrazca vpišejo
zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, osebni telefon, e-mail), podajo obvezno soglasje za obveščanje in
neposredno trženje ter se strinjajo s Pravili in pogoji sodelovanja. Ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni
sodelavci organizatorja dogodka in generalnega sponzorja dogodka. Vsak sodelujoči lahko z enega e-mail naslova
odda le en obrazec, zase in za enega otroka, starejšega od 8 in mlajšega od 18 let katerega zakoniti zastopnik je.
Otroci do 8. leta starosti imajo prost vstop in ne potrebujejo vstopnice. Nakup ni pogoj za sodelovanje v promocijski
akciji.
Dobitek v promocijski akciji je po 105. in 108. členu ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, če njegova vrednost presega
42,00 EUR. Vrednost ene brezplačne vstopnice oziroma največ dveh brezplačnih vstopnic ne presega zakonske meje
42,00 EUR.



Nagrada:
Brezplačna vstopnica (stojišče) za ogled tekme Svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo 2. 9. 2022 in 3. 9.
2022 v Plezalnem centru Koper Plus climbing, Ljubljanska cesta 2b, Koper.
Vstopnice so izdane na ime sodelujočega v promocijski akciji. Prenos vstopnice na drugo osebo ni možen. Vstop na
dogodek je možen z vstopnico in veljavnim osebnim dokumentom. Upošteva se starost na dan dogodka. Vstopnice za
polnoletne in za stare več kot 8 ter mlajše od 18 let se vizualno razlikujejo. Otroci stari do vključno 8 let imajo
brezplačen vstop na dogodek in ne potrebujejo vstopnice.
Prejemnik bo brezplačno vstopnico za stojišče prejel na v prijavi navedeni elektronski naslov. Vstopnica velja za
obisk polfinala 2. 9. 2022 ob 20. uri in finala 3. 9. 2022 ob 20. uri. Skupno bo lahko izstavljenih največ 2.000
brezplačnih vstopnic.
Nagrajenci oziroma vsi sodelujoči v promocijski akciji bodo o prejemu vstopnic obveščeni direktno na njihov oddani
e-naslov takoj po uspešni prijavi, ko bodo nagrado prejeli po elektronski pošti.



Ostali pogoji
Z oddajo obrazca podpisnik potrjuje, da je prebral in v celoti razumel spodnje pojasnilo upravljavca o varstvu osebnih
podatkov in je seznanjen, da bosta skupna upravljavca PRVA Osebna zavarovalnica, d. d. in PRVA Pokojninska družba,
d. d. uporabila njegove osebne podatke, ki jih navede v spletnem obrazcu, za namene izvedbe promocije dogodka in
za kontaktiranje na osebni poštni ali email naslov ali vzpostavitev stika preko osebnega telefona za namen trženja
produktov podjetij PRVA Osebna zavarovalnica, d. d. in PRVA Pokojninska družba, d. d. Izvajanje neposrednega
trženja vključuje oblikovanje prilagojenih ponudb ter novic na podlagi ocenjevanja in predvidevanja interesov,
ekonomskega položaja, potreb, zahtev, navad, osebnega okusa in drugih lastnosti. Za isti zgoraj izbrani namen lahko
upravljavca osebne podatke posredujeta kapitalsko povezanim družbam.
PRVA Osebna zavarovalnica, d. d. in PRVA Pokojninska družba, d. d., kot organizatorja v ničemer ne prevzemata
nikakršne odgovornosti za:
- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja pri promocijski akciji in dogodku,

- kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s
pristopom k tej promocijski akciji izrecno strinjajo.
V primeru okoliščin, na katere organizatorja ne moreta vplivati (višja sila), lahko odpovesta promocijsko akcijo.
Pojasnila glede obdelave osebnih podatkov
Ob zbiranju osebnih podatkov vas v nadaljevanju seznanjamo z osnovnimi informacijami glede njihove obdelave in
vaših pravicah. Pojasnjujemo, da se bodo vaši podatki obdelovali na podlagi vaše privolitve za zgoraj opredeljene
namene.
Upravljavec osebnih podatkov in Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov:
Skupna upravljavca sta PRVA Osebna zavarovalnica, d. d. in PRVA Pokojninska družba, d. d., Fajfarjeva ulica 33,
100 Ljubljana, spletna stran: www.prva.si, telefon: 080 88 08, e-naslov: info@prva.si.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na pooblascenec.vop@prva.si in
ppd.pooblascenec.vop@prva.si.
Obdelovalca osebnih podatkov za ta namen sta Planinska zveza Slovenij, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana in Pretok
ideje, poslovne komunikacije, d. o. o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki vaših osebnih podatkov bodo tako zaposleni pri upravljavcu kot tudi druge osebe, pogodbeni obdelovalci.
Rok hrambe: V primeru podane privolitve, se osebni podatki hranijo do preklica privolitve.
Vaše pravice: S pisno zahtevo, poslano na naslov PRVE ali na info@prva.si, lahko zahtevate delni preklic ali preklic
v celoti glede privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene, za katere ste privolitev podali. Prav tako lahko
zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev, prenos, ugovor obdelavi ali izbris osebnih podatkov, ki se
obdelujejo v zvezi z vami.
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica in ne
vpliva na obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo na drugih podlagah ali privolitvah, ki niso bile preklicane.
Pritožba: Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da se vaši osebni podatki obdelujejo
v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Politika zasebnosti: Politika zasebnosti PRVE Osebne zavarovalnice, d. d., in PRVE Pokojninske družbe, d. d., kjer
lahko prejmete vse informacije o obdelavi osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
je dostopna na https://www.prva.si/varovanje-zasebnosti/

Ljubljana, 12. 7. 2022

