SPLOŠNI POGOJI AKCIJE ZBIRANJA BOMBAŽKOV IN PRAVILNIK
NAGRADNE IGRE

SKUPNE DOLOČBE
1. S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba akcije in nagradne igre, ki ju pod
naslovom »Zbiranje bombažkov« organizira TOSAMA d.o.o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale.
2. Udeleženci akcije in nagradne igre so lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
so starejše od 18 let in ki pravilno izpolnjen zbirni kartonček oddajo do poteka nagradne igre v
poslovalnicah Tosame d.o.o. Za osebe, mlajše od 18 let ali osebe, ki jim je omejena ali v celoti odvzeta
poslovna sposobnost, je za oddajo zbirnega kartončka obvezen tudi podpis staršev ali drugih zakonitih
zastopnikov. V nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe.
3. S podpisom izjave na zbirnem kartončku udeleženec dovoljuje, da TOSAMA d.o.o., Vir, Šaranovičeva
cesta 35, 1230 Domžale, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vse posredovane podatke in podatke
o nakupu, specificirane v nadaljevanju, obdeluje skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
za namen izvajanja akcije in nagradne igre Zbiranje bombažkov in za namen statistične obdelave,
trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnega gradiva, vabil, spremljanje nakupovalnih vsebin strank,
telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje.
4. TOSAMA d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh splošnih pogojev, o katerih bodo
stranke obveščene v poslovalnicah organizatorja in na spletni strani www.tosama.si. Spremembe
splošnih pogojev poslovanja zavezujejo vse stranke, ki so oddale izpolnjene zbirne kartončke, po
preteku 15 (petnajstih) dni od dne prejema spremembe.
5. Če svojih podatkov, ki so na zbirnem kartončku opredeljeni kot obvezni, udeleženec ne želi posredovati
organizatorju, ne more sodelovati v akciji Zbiranje bombažkov. Za sodelovanje v elektronskem žrebu
nagradne igre je potreben tudi e-naslov, ki pa za akcijo Zbiranje bombažkov ni obvezen podatek.
Udeleženec nagradne igre ne more sodelovati v elektronskem nagradnem žrebu, če ne poda
elektronskega naslova.
6. Poleg podatkov, ki jih stranka vnese na zbirni kartonček, se lahko zbirajo tudi naslednji podatki o
nakupu: naziv izdelka, količina, enota mere, šifra izdelka, cena na enoto mere, vrednost nakupa, čas
nakupa, številka dokumenta o nakupu - računa, bonitete (stanje/unovčene/izdane), popusti. Podatki o
nakupih se zbirajo z namenom prilagoditve ponudbe in beleženja ugodnosti. Vsi podatki se lahko
uporabijo za naslednje namene: statistične obdelave, trženjske raziskave, pošiljanje oglasnega gradiva,
vabil, spremljanje nakupovalnih vsebin strank, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje.
7. TOSAMA d.o.o. lahko posreduje podatke pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije,
s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov (pogodbeni obdelovalci) pod pogoji, ki
jih določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke organizator zbira na podlagi
osebne privolitve udeležencev.
8. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov s poslanim
elektronskim sporočilom na elektronski naslov: odjava@tosama.si ali z dopisom na TOSAMA d.o.o., Vir,
Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh
ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5
(petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-pošte) obvestiti stranko, ki je to zahtevala.

SPLOŠNI POGOJI AKCIJE ZBIRANJA BOMBAŽKOV
1. Akcija Zbiranje bombažkov traja od vključno 1. 4. 2015 do 28. 2. 2016, unovčitev bombažkov za popust
pa je mogoča do vključno 31. 3. 2016.
2. Za vsakih 15 € nakupa prejmete Tosamin žig oziroma zapolnjen Tosamin bombažek. Spodaj v tabeli
lahko preverite, koliko bombažkov je potrebno zbrati za posamezen popust ali darilo. Ko zberete
bombažke, prejmete popust pri naslednjem nakupu, h kateremu predložite izpolnjen zbirni kartonček.
3. Če na kartončku izpolnite poleg obveznih osebnih podatkov tudi rubriko e-naslov, sodelujete v
elektronskem žrebu za bone v Tosaminih Belih štacuncah v vrednostih: enkrat 300 € in dvakrat 100 €.
Nagrajence bomo izžrebali januarja 2016.
4. Vsakič, ko oddate izpolnjen zbirni kartonček, se lahko odločite ali boste unovčili 5 %, 10 % ali 15 %
popusta ali pa boste bombažke izkoristili za prejem darila iz Kataloga Tosaminih bombažkov. V
katalogu bombažkov preverite koliko le teh potrebujete za posamezno darilo.

ZBRANI
BOMBAŽKI
5
10
15

POPUST
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5. Izbrani popust lahko unovčite ob zbranih bombažkih na zbirnem kartončku. Velja za nakup izdelkov v
Tosaminih Belih štacuncah do 28. 2. 2016. Popust ne velja za medicinske pripomočke z naročilnico, ki jo
predpiše zdravnik, nakup darilnih bonov in zaklenjene cene.
6. Akcija Zbiranje bombažkov in nagradna igra ne veljata za nakupe v spletni trgovini www.tosama.si.
Popusta ni mogoče unovčiti v spletni trgovini www.tosama.si.
7. Akcije, nakupi, kuponi, boni in popusti se ne seštevajo.

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE
1. Nagradna igra poteka od vključno 1. 4. 2014 do vključno 28. 2. 2016. Nagrada bo izžrebana z
elektronskim žrebom ob prisotnosti komisije, ki jo določi organizator nagradne igre do najkasneje 15. 4.
2016.
2. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so oddali v celoti izpolnjen in podpisan zbirni kartonček do 31. 3.
2016, ter izpolnili tudi rubriko e-naslov s svojim veljavnim e-naslovom, hkrati pa izpolnjujejo pogoje,
navedene v 2. členu Skupnih določb.
3. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, v nagradni igri lahko stranka sodeluje tudi zgolj z oddajo
e-poštnega naslova. Vsak uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat – glede na število oddanih
izpolnjenih zbirnih kartončkov. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo
udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado. Izid žrebanja je naključen.
4. Nagrade bodo izplačane v obliki bonov, ki bodo unovčljivi do 31. 12. 2016 v eni izmed Tosaminih Belih
štacunc.
5. Podatke nagrajencev: ime, priimek, naslov, bomo objavili na spletni strani www.tosama.si.
6. Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, poteku
žrebanja, podatke o nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Rezultati žrebanja so dokončni.
Pritožba ni mogoča.
7. Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre
predložiti, bo organizator poslal izžrebancu po elektronski pošti na naslov, ki ga je podal v kuponu.
Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 10-ih dneh po prejemu obvestila pošlje po
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pošti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, emšo,
davčna številka in davčna izpostava ter predloži kopijo potrdila o davčni številki. Osebe, mlajše od 18 let
in osebe, ki jim je bila omejeno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno
odobritev staršev oz. zakonitega zastopnika.
Nagrada bo nagrajencem izročena v roku 10-ih dni od objave imen nagrajencev. Nagrajenec ob
prejemu nagrade podpiše izjavo, da je nagrado prejel. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v
gotovini.
Ob izročitvi nagrade se je izžrebanec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s
podatki o izžrebancu, kot so navedeni v zapisniku o žrebanju (seznam izžrebancev) in poslanimi pisnimi
dokazili. V primeru, da se podatki ne ujemajo, izžrebanec ni upravičen do prevzema nagrade in se
nagrada ne podeli. Zakoniti zastopnik osebe, mlajše od 18 let in osebe, ki ji je bila omejeno ali v celoti
odvzeta poslovna sposobnost, mora poleg svojega osebnega dokumenta predložiti tudi dokument, ki
dokazuje njegovo upravičenje za zastopanje (npr. rojstni list, odločba). V primeru, da izžrebanci ne
posredujejo točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, izgubijo pravico do nagrad, organizator pa je prost
svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrad se torej v takem primeru ne podeli.
Vrednost nagrade predstavlja za nagrajenca doseženi neto dohodek. V skladu s 108. členom Zakona o
dohodnini organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po
stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini. Davek od glavne nagrade plača za nagrajenca
organizator nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen
tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre.
Nagrade niso izplačljive v gotovini in nagrad ni mogoče zamenjati za druge nagrade.
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
o dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v
prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,
o dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani
v skladu z veljavnimi predpisi.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči
v
skladu s svojimi internimi akti.
Organizator nagradne igre ima pravico do objave osebnih podatkov izžrebancev za namen javne objave
izžrebancev nagradne igre. Z oddanim pravilno izpolnjenim kuponom poda izžrebanec soglasje, da se
njegovi osebni podatki objavijo na spletni strani www.tosama.si, in sicer brez kakršnegakoli plačila od
organizatorja nagradne igre. Istočasno tudi soglaša, da se njegovi osebni podatki hranijo na način,
določen z veljavnimi predpisi in s temi pravili. Po poteku rokov iz 12. člena teh pravil se osebni podatki
izbrišejo, oziroma uničijo. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja
nagradne igre in za obračunavanje akontacije dohodnine. Organizator nagradne igre vse osebne
podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko
uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Pravila nagradne igre stopijo v veljavo s 1. 4. 2015. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled
na spletni strani www.tosama.si in v vseh Tosaminih Belih Štacuncah.
Tosama d. o. o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje akcije in pravilnik nagradne igre
Zbiranje bombažkov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani
javnosti. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora na primeren način obvestiti sodelujoče. Za
primeren način se šteje objava na spletni strani www.tosama.si.
Za vse spore, ki izhajajo iz naslova akcije in nagradne igre, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Domžale, Vir, 31. 3. 2015

