
 
 
 
 
 

Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. vl. 1/10687/00, osnovni kapital: 73.701.391,79 EUR, matična št: 5063345, davčna št.: 80040306. 

 

Pravila nagradne igre »Najlepši kužek pod Triglavom« 
 

1. člen: Naziv nagradne igre in definicije pojmov  
 
»Najlepši kužek pod Triglavom« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, v kateri bo 
organizator z žrebom podelil nagrade sedmim (7) udeležencem nagradne igre, ki izpolnjujejo vse 
pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta. Organizator bo podelil tudi eno nagrado 
naključno izžrebanemu sodelujočemu v glasovanju. 
 
Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju organizator). 
 
Pravila in pogoji sodelovanja nagradne igre (v nadaljevanju pravila) opredeljujejo postopke in pogoje, 
po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji so objavljena na spletni 
strani triglav.si ter dostopna na sedežu podjetja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 
Ljubljana (v Službi za trženjsko komuniciranje). 
 
Udeleženec nagradne igre je vsakdo, ki je izpolnil obrazec na spletni strani najlepsikuzek.triglav.si, se 
strinja s pravili nagradne igre »Najlepši kužek pod Triglavom« in je državljan ali rezident Republike 
Slovenije. 
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre v 
področju Trženja ter njihovi bližnji svojci.  
 

2. člen: Trajanje nagradne igre 
 
Zbiranje prijav za nagradno igro bo potekalo na spletnem portalu najlepsikuzek.triglav.si v času od 
vključno 16. 1. 2023 do vključno 5. 2. 2023 do 24. ure. Glasovanje za najljubšo fotografijo pa bo 
potekalo od 16. 1. 2023 do vključno 12. 2. 2023. 
 

3. člen: Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani in rezidenti Republike Slovenije, ki so fizične osebe in 
bodo v času trajanja nagradne igre izpolnili pogoje: 

1) Za sodelovanje v nagradni igri 
Posameznik sodeluje v nagradni igri tako, da na spletno stran najlepsikuzek.triglav.si naloži 
fotografijo svojega psa in se strinjali s pravili te nagradne igre. Prijavitelj lahko prijavi več 
psov, vendar posamično z istimi kontaktnimi podatki. Prijavitelj mora biti pozoren, da je na 
fotografiji zgolj pes (brez ljudi). V nasprotnem primeru prijava ne velja. 

2) Za glasovanje v nagradni igri 
Posameznik lahko nameni svoj glas eni fotografiji za katerega mora vnesti svoj elektronski 
poštni naslov in se strinjati z uporabo njegovih osebnih podatkov. Vsak lahko z enim 
elektronskim naslovom glasuje zgolj enkrat v času nagradne igre. 

 
Sodelujoči z objavo fotografije v okviru te nagradne igre na spletni strani najlepsikuzek.triglav.si ne 
izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na fotografiji. 
Sodelujoči se izrecno strinja, da lahko organizator fotografije, ki nastanejo na podlagi sodelovanja v 
nagradni igri, uporablja v promocijske namene. 
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Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem  
v nagradni igri sodelujoči soglaša z vsemi pogoji in pravili v zvezi z nagradno igro. 
Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov, zlorabe aplikacije ali 
drugih ravnanj, ki bi lahko motila nagradno igro, jo onesposobila, ji škodovala ali omogočila njeno 
zlorabo. V navedenih primerih bodo sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb izključeni iz 
sodelovanja v nagradni igri. Prav tako bo iz sodelovanja izključena oseba, ki bi v nagradni igri 
uporabila in na spletno stran naložila fotografijo, ki ni njeno avtorsko delo ali zanjo predhodno s 
strani avtorja ni prejela soglasja za uporabo. Organizator v navedenih primerih ne nosi nikakršne 
odgovornosti. 
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. 
 

4. člen: Nagrade 
 
Nagrade za sodelovanje v nagradni igri so: 

• 4x Profesionalno fotografiranje kužka za prva (4) mesta; 

• 1x Profesionalno fotografiranje kužka za enega (1) naključno izžrebanega izmed vseh 
sodelujočih (prijavljenih) v nagradni igri; 

• 2x Bon za zavarovanje za male živali, v vrednosti 100 EUR za mesta od 5 do 6. 
 
Mesta se razdelijo po številu glasov, ki jih bo kužek na spletni stran zbral. V primeru izenačitve 
glasov, zmagovalce oz. razvrstitev po mestih določi organizator. 
Organizator bo izžrebal tudi enega naključnega nagrajenca izmed vseh prijavljenih v nagradni igri. Iz 
žreba bo izključenih prvih šest kužkov, ki bodo eno od nagrad po številu glasov že prejeli. 
Organizator nagradne igre ne odgovarja, če nagrade ni mogoče izročiti zaradi ne posredovanih ali 
napačno posredovanih podatkov sodelujočega. Sodelujoči je dolžan poskrbeti, da na spletni strani 
navede svoje, resnične in pravilne podatke. V primeru, da se po žrebu izkaže, da katerikoli sodelujoči 
ni oddal pravilnih podatkov, ni oddal svojih podatkov, ni uporabil svoje fotografije, ali je zlorabil 
računalniški sistem za glasovanje ali da je kako drugače kršil ta pravila in pogoje in je med nagrajenci, 
tak sodelujoči ni upravičen do nagrade. 
Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo ter je ni možno zamenjati 
za izdelek ali storitev organizatorja. 
 

5. člen: Žreb in razglasitev nagrajenca 
 
Med osebami, ki bodo v nagradni igri sodelovale na način, da bodo na spletno stran naložile 
fotografije, bo organizator šestim sodelujočim, ki bodo izbrale največ glasov, podelil nagrade. 
Nagrada se podeli tudi enemu naključno izžrebanemu prijavljenemu kužku, izključeni so vsi, ki so po 
številu glasov že prejeli nagrado. 
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji 
sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.  
 
Vsak nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi na nagradno 
igro. Nagrajenci (ime lastnika in njihovega psa) bodo objavljeni tudi na spletni strani 
najlepsikuzek.triglav.si ter Facebook in Instagram strani Zavarovalnice Triglav. 
 
Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, je tako 
organizator v razmerju do takšnega izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati 
organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. 
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6. člen: Prevzem nagrade 
 
Navodila za prevzem nagrade bodo nagrajencem poslane po elektronski pošti. Za osebe, mlajše od 
18. let, morajo nagrado prevzeti njihovi skrbniki oz. zakoniti zastopniki. 
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot 
posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav 
tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. 
Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval 
(posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte) v roku 8 dni od prejema 
obvestila, ali se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne 
podeli. 
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da 
bodo v kolikor bo to potrebno, organizatorju posredovali vse potrebne podatke. 
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan 
predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. 
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za 
nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. 
Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati 
nagrajenec sam. 
 

7. člen: Sprememba pravil 
 
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to 
zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. 
 

8. člen: Obvezujoča pravila 
 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno igro in 
izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se 
obvezujejo, da jih bodo v celoti upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja 
nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu najlepsikuzek.triglav.si.  
 
Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in 
druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu 
komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V 
primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z 
ustreznimi popravki ponovi. 
 

9. člen: Obdelovanje osebnih podatkov 
 
Upravljavec vaših osebnih podatkov je organizator – Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva ulica 19, 
1000 Ljubljana, e-pošta: info.@triglav.si.   
Dostop do baze sodelujočih ima tudi podjetje AV studio d.o.o. z namenom izvoza in posredovanja 
podatkov organizatorju nagradne igre. Organizator ima z navedeno družbo sklenjeno pogodbo o 
obdelavi osebnih podatkov. 
 
Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete preko elektronskega naslova 
dpo@triglav.si ali preko navadne pošte na naslov Miklošičeva ulica 19, 1000 Ljubljana, s pripisom »za 
DPO«. 

mailto:info.@triglav.si
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Zagotovitev vaših osebnih podatkov je obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe (sklenete jo s 
sprejemom Pravil sodelovanja v nagradni igri). Če želite sodelovati v nagradnem natečaju, je 
posredovanje vaših osebnih podatkov obvezno; v nasprotnem primeru namreč ne boste mogli 
sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti svoje nagrade. 

Namen Pravna 
podlaga 

Pravice sodelujočih v nagradnem natečaju (sodelujoči 
v nagradnem natečaju lahko): 

Izvedba nagradnega natečaja, 
kar zajema: 
zbiranje prijav, 
izvedbo nagradnega žrebanja, 
javno objavo izžrebancev in 
slikovnega materiala (objava 
imena, priimka, kraja bivanja, 
fotografija in ime psa na 
spletni strani www.triglav.si, 
najlepsikuzek-triglav.si in na 
družbenih omrežjih 
Zavarovalnice Triglav), 
obveščanje o prejetih 
nagradah 
in načinu prevzema nagrad po 
e-pošti in 
podelitev nagrad. 
V ta namen bomo vaše 
osebne 
podatke obdelovali do 
zaključka nagradnega 
natečaja, v primeru objave 
nagrajencev pa še 3 leta po 
izvedbi nagradnega natečaja. 

Obdelava, 
potrebna za 
izvajanje 
pogodbe 
(pravil 
nagradnega 
natečaja 
»Triglavov naj 
kuža« (člen 
6 (2) (b) GDPR) 

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  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). 

Neposredno trženje, kar 
zajema: 
- obveščanje o ponudbi, 
novostih in ugodnostih, 
novicah, nagradnih igrah in 
dogodkih, za katere 
Zavarovalnica Triglav 
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. 

Privolitev (člen 
6 (1) 
(a) GDPR) 

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  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. 

https://najlepsikuzek-triglav.si/
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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. 

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 in ugovarja obdelavi osebnih podatkov. 

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 ter jih posredovali 
pristojnim davčnim organom. 

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). 

 
 
Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih 
podatkov, če je le-ta bila podana, ugovarja obdelavi osebnih podatkov oz. zahteva dostop, 
dopolnitev, popravek ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, 
ki se obdelujejo v zvezi z njim s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba 
za trženjsko komuniciranje, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo 
spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si. Preklic privolitve ne 
vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 
 
Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec RS. Pooblaščeno osebo za 
varstvo podatkov v Zavarovalnici lahko posameznik kontaktira preko elektronskega naslova: 
dpo@triglav.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici je na voljo v Politiki 
zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si. 
 
 

10. člen: Reševanje sporov 
 
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z  nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče po sedežu 
organizatorja nagradne igre. 
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11. člen: Veljavnost pravil 
 
Pravila pričnejo veljati 16. 1. 2023. 
 
 
V Ljubljani, 30. 1. 2023 


