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1. člen
S temi pravili Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju Flegis oz. organizator), ureja pravila sodelovanja v 
nagradni igri CURAPROX Veliko praznično obdarovanje (v nadalje-
vanju nagradna igra).

2. člen 
Nagradna igra poteka od 1. decembra 2018 do vključno 25. decem-
bra 2018, do polnoči, in sicer na družbenem omrežju Facebook (FB) 
(stran Curaprox Slovenija: www.facebook. com/CuraproxSlovenija/) 
in Instagram (IG) (@curaprox_slovenija).

3. člen
Udeleženec nagradne igre je vsaka fizična oseba, ki:

a) ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
b) je polnoletna, 
c) ni zaposlena v podjetju Flegis, d.o.o., oziroma  
     ni njen ožji družinski član, 
d) se strinja s pogoji nagradne igre, ki so objavljeni na  
     www.zdrav-nasmeh.com.

4. člen
Vsak posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, 
vendar je lahko v času trajanja nagradne igre nagrajen samo enkrat 
(1x). Pravila so obvezujoča za organizatorja in za vse udeležence 
nagradne igre.

5. člen
Izvajalec aktivnosti bo v času trajanja nagradne igre (1.12.2018 – 
25.12.2018) na Facebook in Instagram profilu CURAPROX Slovenija 
vsak dan do 10. ure objavil po en video. V nagradni igri sodeluje 
vsak, ki pod objavo, do 23. ure tekočega dne, napiše, koga od svojih 
prijateljev bi tisti dan obdaril. Izvajalec nato naslednje jutro, s 
pomočjo naključnega žreba, na vsakem družbenem omrežju izbere 
dva nagrajenca – po enega komentatorja in njegovega prijatelja. 
Skupno se vsak dan na profilu Facebook in Instagram podelijo 
štiri nagrade. Nagrajenci bodo o izboru obveščeni naslednje jutro 
(do 10. ure) po dnevu, ko so sodelovali. Takrat bo tudi objavljen 
nov video. Nagrade predstavljajo izdelki, ki se posamezni dan 
predstavijo v videu. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti 
zahtevati njegove denarne protivrednosti. Nagrada prav tako ni 
prenosljiva na drugo osebo.

6. člen
Organizator bo podatke za pošiljanje nagrad pridobival v času 
trajanja nagradne igre v zasebnih sporočilih na posameznem 
družbenem omrežju. Organizator bo nagrade izžrebanim sodelujo-
čim poslal najkasneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu naslova 
za dostavo. Nagrado prejme tudi oseba, ki jo nagrajenec navede v 
komentarju. Če bo posameznik navedel več oseb, bo nagrado poleg 
tistega, ki komentira, dobil prvi navedeni.

7. člen
S sodelovanjem v nagradni igri CURAPROX Veliko praznično 
obdarovanje udeleženec organizatorju, podjetju Flegis, d.o.o., 
dovoljuje zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih 
podatkov skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov 
(ZVOP1-UPB1, Ur.l.RS, št. 86/2004, 67/2007, 94/2007) in GDPR. 
Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeležen-
ci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli 
drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. 
Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov 
lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri up-
ravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec 
zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 
dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne 
bo posredoval. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator 
nagradnega izziva CURAPROX Veliko praznično obdarovanje – 
Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor.

8. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s to nagradno igro, je pristoj-
no sodišče v Mariboru.

9. člen
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehtni vzroki. 
Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani 
www.zdrav-nasmeh.com. 

11. člen
Pravila pričnejo veljati s pričetkom  
nagradne igre, torej 1. 12. 2018. 
V Mariboru, dne 30. 11. 2018.
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