Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »DRAJV poletje Na poti«
1.

člen - Splošne določbe

»DRAJV poletje Na poti« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, ki jo v skladu s temi Pravili in
pogoji sodelovanja v nagradni igri »DRAJV poletje Na poti« (v nadaljevanju: Pravila) organizira
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 5063345000, davčna
številka: SI80040306 (v nadaljevanju: Organizator).
2.

člen - Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od vključno 1. 7. 2022 (od 00.01 ure) do vključno 31. 8. 2022 (do 24.00 ure) in poteka
preko Organizatorjeve mobilne aplikacije DRAJV (v nadaljevanju: aplikacija DRAJV), ki je na voljo za
pametne telefone z operacijskim sistemom Android (6.0 in novejši) ali iOS (12.0 in novejši), in sicer je
aplikacija DRAJV na voljo vsem osebam, tudi tistim, ki niso zavarovanci Organizatorja. Za zagotavljanje
pravilnega delovanja aplikacije DRAJV je priporočljivo, da imajo uporabniki nameščeno najnovejšo
različico aplikacije DRAJV, dostopno v trgovinah Play Store, App Store in AppGallery.
3.

člen - Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje (v nadaljevanju: sodelujoči): (i) so uporabniki aplikacije DRAJV;
(ii) so imetniki Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice zvestobe, katere izdajatelj je
družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št. 5025796000 (v nadaljevanju:
Petrol), številko katere morajo sodelujoči pred začetkom sodelovanja v nagradni igri vnesti v uporabniški
profil aplikacije DRAJV; (iii) so (ta (iii) pogoj velja izključno za potrebe sodelovanja v nagradni igri za prejem
1. nagrade - 40 EUR dobroimetja za plačilo goriva Q Max) uporabniki Petrolove mobilne aplikacije Na poti
in so v času trajanja nagradne igre z njo opravili vsaj eno plačilo, in (iv) ki v aplikaciji DRAJV (za vse primere
sodelovanja) potrdijo sodelovanje v nagradni igri ter njena Pravila.
Dodatni pogoj za sodelovanje v nagradni igri in v žrebanju za 1. nagrado, 2. nagrado, 3. nagrado in 4.
nagrado, kot so opredeljene v 4. členu teh Pravil, je, da sodelujoči z aplikacijo DRAJV posname vsaj 10 varnih
voženj (ocena posamezne vožnje 90 točk ali več) v skupni dolžini vsaj 400 km.

Dodatni pogoj za sodelovanje v nagradni igri in v žrebanju za 5. nagrado, kot je opredeljena v 4. členu teh
Pravil, je, da sodelujoči z aplikacijo DRAJV posname vsaj 1 varno vožnjo (ocena posamezne vožnje 90 točk
ali več) v skupni dolžini vsaj 50 km.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju, in sicer v Organizatorjevi
Službi za digitalno platformo in Službi za upravljanje digitalnega trženja in vsebin ter njihovi zakonci,
otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s katerim od opisanih posameznikov živijo
v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.
Sodelujoči je lahko v nagradni igri izžreban le enkrat. Sklenitev zavarovalne pogodbe pri Organizatorju ni
pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
4. člen - Opis nagrad
Organizator bo izžrebal in sodelujočim, in sicer v skladu z določili in pogoji iz teh Pravil ter v sodelovanju z
družbo Petrol podelil naslednje nagrade:
•

1. nagrado (v nadaljevanju in kot doslej: 1. nagrada):
60 x 40 EUR dobroimetja za plačilo goriva Q Max

•

2. nagrado (v nadaljevanju: 2. nagrada):
300 x ugodnost XL avtopranje

•

3. nagrado (v nadaljevanju: 3. nagrada):
500 x ugodnost Ledena kava Latte

•

4. nagrado (v nadaljevanju: 4. nagrada):
500 x ugodnost Q Energy Drink Classic

•

5. nagrado (v nadaljevanju: 5. nagrada):
5000 x ugodnost Kava na poti

(v nadaljevanju vse nagrade skupaj tudi: nagrade; in vsaka izmed njih posamično tudi: nagrada).
5.

Davki

Vrednost nobene izmed nagrad ne presega 42 EUR (vključno z DDV).
6. člen - Postopek izbora nagrajencev
Žrebanje nagrad (s strani Organizatorja) bo potekalo dne 12. 9. 2022, in sicer bo Organizator (skladno z
določili tega 6. člena) izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil za sodelovanje v nagradni

igri in za prejem nagrade, v zalednih sistemih aplikacije DRAJV avtomatično (in v tem vrstnem redu)
izžrebal: (i) 60 nagrajencev, ki prejmejo 1. nagrado; (ii) 300 nagrajencev, ki prejmejo 2. nagrado; (iii) 500
nagrajencev, ki prejmejo 3. nagrado; (iv) 500 nagrajencev, ki prejmejo 4. nagrado (v nadaljevanju in kot
doslej: nagrajenec) in (v) 100 rezervnih nagrajencev, ki bodo prejeli nagrado le, če bi bil isti sodelujoči
izžreban dvakrat ali če kateri od izžrebanih ne bi izpolnjeval pogojev, potrebnih za sodelovanje v nagradni
igri in za prejem nagrade. Žrebanje bo torej rezultat avtomatizirane programske rešitve.
Organizator bo 5. nagrado podelil na način, da bo vsak teden v obdobju med vključno 4. 7. 2022 (od 00.01
ure) do vključno 28. 8. 2022 (do 24.00 ure), in sicer avtomatično v zalednih sistemih aplikacije DRAJV
(skladno z določili tega 6. člena), 625 sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil za sodelovanje v
nagradni igri in za prejem nagrade, podelil 1 x Kava na poti. Tedenska podelitev 5. nagrade iz predhodne
povedi bo potekala dokler ne bo v posameznem tednu podeljenih vseh 625 nagrad (tj. 625 x Kava na poti),
in sicer tako, da bo aplikacija DRAJV prvim 625 sodelujočim, ki bodo v posameznem tednu prvi izpolnili
pogoj za pridobitev 5. nagrade, v aplikaciji in na mobilni telefon (slednje le v primeru, da ima sodelujoči v
nastavitvah telefona za aplikacijo DRAJV omogočeno pošiljanje potisnih sporočil) poslala obvestilo o
prejeti 5. nagradi, ki jo mora sodelujoči za dejanski prejem in pripis na Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol
klub plačilno kartico zvestobe še z izbiro gumba »Želim nagrado« potrditi. Ko sta izpolnjena oba pogoja
(posneta vsaj ena vožnja v skupni dolžini vsaj 50 km in potrditev želje za prejem nagrade), se nagrada
pripiše nagrajencu na Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol klub plačilno kartico zvestobe. Ko prvih 625
sodelujočih izpolni v prejšnji povedi navedena pogoja, so tedenske nagrade razdeljene.
Za teden se štejejo dnevi od ponedeljka (od 00.01 ure) do nedelje (do 24.00 ure). Nagradni sklad 5.000 kav
se bo tako podelil v skupno 8 zaporednih tednih.
Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in Pravili je dokončna in velja za
vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.
7.

člen - Nagrada in njen prevzem

Organizator bo podelil nagrade navedene v 4. členu teh Pravil, in sicer pod pogoji in na način, kot je
določeno v teh Pravilih.
Nagrade niso izplačljive v gotovini, menjava za denar ni možna. Nagrade niso prenosljive.
Vsak nagrajenec bo najkasneje v 5 delovnih dneh, po opravljenem žrebanju, v aplikaciji DRAJV prejel
obvestilo o prejeti nagradi. Prav tako pa bo Organizator vse nagrajence o rezultatih žrebanja obvestil na enaslov, s katerim uporabljajo aplikacijo DRAJV. Glede prevzema 5. nagrade se uporabljajo določila drugega
odstavka 6. člena teh Pravil.

Nagrajenci lahko izkoristijo 2. nagrado, 3. nagrado, 4. nagrado in 5. nagrado najkasneje do 31. 12. 2022, 1.
nagrado pa lahko nagrajenci izkoristijo kadarkoli in brez časovne omejitve oziroma v skladu s Pogoji Petrol
klub

kartice

zvestobe

in

Petrol

klub

plačilne

kartice

zvestobe,

ki

so

dostopni

na

https://www.petrol.si/petrol-klub/kartica-zvestobe.
Nagrajenci imajo pravico izkoristiti prejete nagrade na izbranih bencinskih servisih družbe Petrol.
Nagrajencem se prejete nagrade podelijo na način, da se jim pripišejo (kot ugodnost ali dobroimetje) na
njihovo Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol klub plačilno kartico zvestobe.
Organizator ni zavezan javno objaviti imen izžrebanih nagrajencev ali obvestiti sodelujočih, da niso bili
izžrebani.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov
sodelujočega oziroma nagrajenca, ali če ugotovi, da je sodelujoči oziroma nagrajenec sodeloval v
nasprotju s temi Pravili, ali če ugotovi, da je sodelujoči oziroma nagrajenec zlorabil tehnične ali druge
možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja)
povečal možnost za nagrado.
8. člen – Varstvo osebnih podatkov
Sodelujoči s potrditvijo sodelovanja v nagradni igri v aplikaciji DRAJV sprejema ta Pravila in na tej podlagi
lahko Organizator v skladu s tč. (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu
podatkov Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (Uradni list EU, št. L 119/1; v nadaljevanju: Uredba) obdeluje osebne podatke
sodelujočih, ki nam jih posredujete skladno z določbami teh Pravil, in s tem tudi naslednje osebne podatke,
ki jih v zvezi z vami Organizator že obdeluje v aplikaciji DRAJV in skladno s pogoji uporabe le-te: ime,
priimek, e-naslov, naslov in telefonsko številko.

Organizator navedene osebne podatke obdeluje za naslednje namene:
1.

organizacija in izvedba nagradne igre,

2.

obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja,

3.

posredovanje podatkov nagrajencev (številka Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne
kartice zvestobe) družbi Petrol, ki kot skupni upravljavec z Organizatorjem poskrbi za uskladitev
vsega potrebnega za pripis nagrad na Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol klub plačilno kartico
zvestobe posameznega nagrajenca.

Organizator in družba Petrol pri organizaciji in izvedbi nagradne igre nastopata kot skupna upravljavca
podatkov sodelujočih v nagradni igri. Organizator obdeluje vaše osebne podatke v okviru aplikacije DRAJV,
skladno s Pogoji uporabe aplikacije DRAJV, ki so dostopni na drajv.triglav.si. V primeru sodelovanja v
nagradni igri bo Organizator zgoraj opredeljene osebne podatke obdeloval tudi za namene iz 1.-3. točke

prejšnjega odstavka. Po zaključku nagradne igre Organizator navedene osebne podatke preneha
obdelovati za namene iz prejšnjega odstavka, ter jih nadalje hrani skladno s Pogoji uporabe aplikacije
DRAJV, za namene ohranitve in nadaljnje uporabe uporabniškega profila DRAJV. V primeru nagrajencev
Organizator podatke o izžrebanih nagrajencih hrani še 5 let po prenehanju uporabe aplikacije DRAJV s
strani posameznega nagrajenca. Družba Petrol od Organizatorja prejme podatke o nagrajencih (št. Petrol
klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice zvestobe posameznega nagrajenca) ter jih obdeluje
izključno za namen pripisa nagrad na Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol klub plačilno kartico zvestobe
posameznega nagrajenca in jih hrani do zaključka podelitve nagrad.
Posameznik (tj. sodelujoči) lahko zahteva dostop do lastnih osebnih podatkov ali zahteva njihovo
dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na
spletnih straneh Organizatorja - www.triglav.si. Posameznik (tj. sodelujoči) ima pravico vložiti pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v
nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo
podatkov pri Organizatorju lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si, za informacije
v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri družbi Petrol, pa kontaktirajte e-naslov: dpo@petrol.si. Več
informacij o varstvu osebnih podatkov v Organizatorju si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni
na spletnih straneh Organizatorja - www.triglav.si.
9. člen - Reševanje pritožb
Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu: pohvale.pritozbe@triglav.si. Organizator rešuje pritožbe v skladu
s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: http://www.triglav.si/pisite_nam.
10. člen - Končne določbe
Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljana na spletni strani drajv.triglav.si.
Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta Pravila ali predčasno
konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani
javnosti. Prav tako si Organizator pridržuje pravico do povečanja nabora in števila nagrad, o čemer bo
javnost obvestil na spletni strani drajv.triglav.si.
Pravila nagradne igre začnejo veljati 1. 7. 2022, z začetkom nagradne igre.

Ljubljana, dne 1. 7. 2022

Zavarovalnica Triglav, d. d.

