Pravila nagradne igre
« MIGAJ GRATIS«
1. Splošne določbe
Nagradna igra »Migaj gratis« bo potekala na spletni podstrani Migimigi od 21. 2. do 15. 4. 2022.
Organizator nagradne igre je Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: organizator). Udeleženec nagradne igre je lahko oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za
sodelovanje v nagradni igri. Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem
nagrade v skladu s temi pravili. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma
prevzame.
2. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe (ne pa tudi pravne osebe in s.p.-ji) s
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki v obdobju trajanja nagradne igre določijo področje
aktivnosti, ki jo zanima odgovorijo in ob tem izpolnijo vse potrebne podatke. Podatki, ki jih mora
udeleženec izpolniti so: ime, priimek, e mail naslov, telefonska številka, datum rojstva in poštna
številka. Pri določitvi področja imajo na voljo pet možnosti: KOLESARJENJE, POHODNIŠTVO, TEK,
VADBE V FITNESU, SPROSTITEV.
Zaposleni in študenti, ki so zaposleni pri organizatorju, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani,
ne smejo sodelovati v nagradni igri oziroma niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se
za namene te nagradne igre štejejo zakonec, zunajzakonski partner in otroci.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je podaja privolitve Generali d.d. za obveščanja o ponudbi,
novostih in ugodnostih, novicah, nagradnih igrah in dogodkih, ki se nahaja v pristopnem obrazcu.
3. Nagrade in obveščanje nagrajenca
Med vsemi, ki bodo v času trajanja nagradne igre pravilno odgovorili na nagradno vprašanje in ob
tem izpolnili potrebne podatke, bo organizator izžrebal prejemnike nagrad.
Nagradni sklad vsebuje naslednje nagrade:






5 nagrad za KOLESARJE– prijavnina za Maraton Franja, ki bo 11.06. - 12.06. 2022
5 nagrad za POHODNIKE- članarina PZS 2022
5 nagrad za TEKAČE - startnine za Wings for Life, 8. maj 2022
5 nagrad za VADBE V FITNESU - mesečne vstopnice za vstop v Fitnes
5 nagrad za SPROSTITEV - dnevne vstopnice za obisk parka Arboretum Volčji Potok

Žrebanje se izvede 18. 4. 2022 na sedežu organizatorja. Izid nagradnega žrebanja je dokončen,
pritožbe nanj niso mogoče. O žrebu se pripravi zapisnik, ki se hrani na naslovu organizatorja.
Izžrebanci (ime, priimek) bodo objavljeni v objavi nagradne igre na https://migimigi.si/Soglasje za
sodelovanje v nagradni igri pomeni tudi soglasje s temi pravili.

4. Prevzem oz. podelitev nagrade
Nagrajenci bodo o nagradi in roku prevzema nagrade, vključno s podatki, ki jih bodo morali
posredovati organizatorju nagrade, obveščeni preko posredovanega e-mail naslova.
5. Davčne obveznosti za prejemnika nagrade
Nagrajencu se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.
Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2)
obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja.
Podeljevalec nagrade je dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine v skladu
z veljavnimi predpisi. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine
ne odtegne in ne plača. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. morebitno doplačilo
dohodnine) so breme nagrajenca.
Če nagrajenec podatkov ne posreduje do roka, zapisanega v sporočilu, se šteje, da nagrade ne želi
sprejeti in se mu ne podeli.
6. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec vaših osebnih podatkov je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000
Ljubljana, tel.: 080 70 77, e-pošta: info.si@generali.com. Na našo pooblaščeno osebo za varstvo
podatkov se lahko obrnete preko elektronskega naslova pooblascenec-op.si@generali.com ali
preko navadne pošte na naslov Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.
Če želite sodelovati v nagradni igri, je posredovanje vaših osebnih podatkov obvezno; v
nasprotnem primeru namreč ne boste mogli sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti svoje nagrade.
Nameni, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, pravna podlaga za njihovo obdelavo in vaše
pravice so navedeni v spodnji tabeli:
Namen

Pravna podlaga

Izvedba nagradne igre, kar zajema:
- zbiranje prijav,
- izvedbo nagradnega žrebanja,
- javno objavo izžrebancev (objava
imena, priimka ter kraja bivanja na
spletni strani www.generali.si),
- obveščanje o prejetih nagradah in
načinu prevzema nagrad po e-pošti in
- podelitev nagrad.

Obdelava,
potrebna za
izvajanje pogodbe
–Pravil nagradne
igre Kolesar(člen 6
(2) (b) GDPR)

-

V ta namen bomo vaše osebne podatke
obdelovali do zaključka nagradne igre.
-

Neposredno trženje, kar zajema:
Privolitev (člen 6
-obveščanje o ponudbi, novostih in (1) (a) GDPR)
ugodnostih, novicah, nagradnih igrah in
dogodkih, za katere GENERALI ocenjuje,
da vas zanimajo na podlagi vaših
prepoznanih
lastnosti,
interesov,
okusov, navad in vedenja.

-

V ta namen bomo vaše osebne podatke
obdelovali do preklica vaše privolitve.

-

-

Pravice sodelujočih v nagradni igri
(sodelujoči v nagradni igri lahko):
zahteva dostop do osebnih podatkov,
zahteva popravek osebnih podatkov,
zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
(npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za
izbris podani zakonski razlogi) in
zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval
upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani
strojno berljivi obliki in pravico do prenosa
podatkov v takšnem formatu k drugemu
upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).
prekliče privolitev*,
zahteva dostop do osebnih podatkov,
zahteva popravek osebnih podatkov,
zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
(npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za
izbris podani zakonski razlogi) in
zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval
upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani

strojno berljivi obliki in pravico do prenosa
podatkov v takšnem formatu k drugemu
upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).
* Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav
osebnih podatkov, ki so se izvajale na podlagi
privolitve pred njenim preklicem.
Uveljavljanje,
izvajanje
ali
nasprotovanje pravnim zahtevkom in
izkazovanja skladnosti z zakonodajo:
-upravljavec osebne podatke po
preklicu privolitve hrani za obdobje, ko
je mogoče uveljavljanje pravnih
zahtevkov oziroma dokler ne zastara
pregon prekrškov.
V ta namen bomo vaše osebne podatke
obdelovali še šest let po zaključku
nagradne igre oz. preklicu vaše
privolitve.
Odmera in plačilo akontacije dohodnine
(v ta namen upravljavec obdeluje le
osebne podatke nagrajencev, ki
zadenejo nagrado v vrednosti nad 42
EUR).
V ta namen bomo vaše osebne podatke
obdelovali v skladu z roki, ki jih določa
davčna zakonodaja.

Zakoniti interes
upravljavca (člen 6
(1) (f) GDPR) preprečevanje
nastanka
premoženjske
škode in zlorab ter
izkazovanje
skladnosti
poslovanja

- zahteva dostop do osebnih podatkov,
- zahteva popravek osebnih podatkov,
- zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
(npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
- zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris
podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso
več potrebni v namene, za katere so bili zbrani)
in
- ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Izpolnjevanje
zakonskih
obveznosti
upravljavca (člen
6 (1) (c) GDPR)

- zahteva dostop do osebnih podatkov,
- zahteva popravek osebnih podatkov,
- zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
(npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov) in
- zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris
podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso
več potrebni v namene, za katere so bili zbrani).

Osebne podatke nagrajencev bomo za namen podelitve nagrad posredovali sponzorjem, ki
podarjajo nagrade.
Če menite, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vložite prijavo pri
Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si.
Več glede vaših pravic si lahko preberete v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, ki vam je na
voljo na www.generali.si/vop.
7. Končne določbe
Pravila te nagradne igre so objavljena na spletni strani Migimigi. Šteje se, da so udeleženci
seznanjeni s pravili nagradne igre, da se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila
nagradne igre ter jamčijo, da so v okviru nagradne igre posredovani osebni podatki točni in
pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za prevladujoča glede na
vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Ljubljana, februar 2021

