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PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »NAGRAJUJEMO EKO TRUD,  
PODARJAMO ELEKTRIČNO KOLO« DRUŽBE ECE D.O.O.

1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE 
Organizator nagradne igre »NAGRAJUJEMO EKO TRUD, PODARJAMO ELEKTRIČNO KOLO« je ECE, energetska družba, d.o.o., 
Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, matična številka 6064892000, ID številka za DDV SI55722679, vpisana v sodnem registru 
Okrožnega sodišča v Celju (v nadaljevanju: organizator). 

2. POTEK NAGRADNE IGRE 
Nagradna igra poteka od 1. junija 2018, od 7. ure, do 2. julija 2018, do 12. ure, na spletni strani https://www.ece.si. 

3. UDELEŽENCI 
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. V nagradni igri ne smejo 
sodelovati zaposleni v družbi ECE d.o.o. in vse osebe, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do organizatorja sodelujejo pri 
izvedbi te nagradne igre. 

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje na dva načina:

1. Na spletni strani https://www.ece.si/potrdilo-ove/ kot kupec električne energije ECE v letu 2017 prenese svoje ekološko 
potrdilo o porabi električne energije, proizvedene iz 100 % obnovljivih virov in preveri svoj pozitiven vpliv na okolje. Za 
prenos potrdila mora udeleženec vnesti svojo številko kupca ECE, številko enega izmed zadnjih štirih računov ECE in svoj 
veljavni elektronski naslov ter klikniti na ukazno polje IZRAČUNAJTE PRIHRANEK. Prenos potrdila za kupce električne 
energije ECE v letu 2017 v sklopu nagradne igre »Nagrajujemo eko trud, podarjamo električno kolo« je možen od 1. junija 
2018, od 7. ure, do 2. julija 2018, do 12. ure.

Ali na način:

2. Na spletni strani https://www.ece.si/potrdilo-ove/ kot nekupec električne energije ECE v letu 2017 preveri svoj ogljični 
odtis, z vnosom imena in priimka, elektronskega naslova ter določitvijo števila oseb v gospodinjstvu, tipa ogrevanja in vrste 
nepremičnine. Za prenos potrdila mora udeleženec klikniti na ukazno polje IZRAČUNAJTE PRIHRANEK. Prenos potrdila za 
nekupce električne energije ECE v letu 2017 v sklopu nagradne igre »Nagrajujemo eko trud, podarjamo električno kolo« je 
možen od 1. junija 2018, od 7. ure, do 2. julija 2018, do 12. ure.

S tem ko udeleženec obkljuka polje »Strinjam se s pogoji in pravili nagradne igre« in klikne na gumb »IZRAČUNAJTE PRIHANEK« 
se šteje, da je pristopil k sodelovanju v nagradni igri. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru, da 
posameznik odda več zahtevkov za generiranje potrdila, organizator upošteva le en zahtevek.

5. POTEK ŽREBANJA 
Med vsemi sodelujočimi bo organizator v ponedeljek, 2. julija 2018 ob 13. uri, naključno izžrebal enega nagrajenca. Žrebanje 
bo potekalo na sedežu organizatorja s pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim omogoča enake možnosti 
izžrebanja. Izvedbo nagradne igre in samo žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja. O 
nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja 
ter nagrajencu. Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani https://www.ece.si, 2. julija 2018, ob 15. uri. 
Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. 

6. NAGRADA 
Organizator bo v nagradni igri podaril električno kolo OLYMPIA ENERGO E-BIKE CITY. Nagrada ni izplačljiva v gotovini ali 
zamenljiva za drugo vrsto trgovskega blaga. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrada ni prenosljiva.

7. PREVZEM NAGRADE 
Nagrajenec bo o prejemu in prevzemu nagrade obveščen po elektronski pošti najkasneje v 3 delovnih dneh od datuma 
žrebanja. Če nagrajenec v roku 8 delovnih dni pisno ne potrdi, da se strinja z rezultatom nagradnega žrebanja in da želi 
prevzeti nagrado, oziroma zavrne prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih 
obveznosti. 

https://www.ece.si
https://www.ece.si/potrdilo-ove/
https://www.ece.si/potrdilo-ove/
https://www.ece.si


Družba ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju. Osnovni kapital družbe: 
3.436.767,65 EUR; matična številka: 6064892000; ID št. za DDV: SI55722679; IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.

8. DAVKI OD NAGRAD 
Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom glavne nagrade dolžan predložiti davčno številko 
in potrditi istovetnost s predložitvijo osebne izkaznice. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre. Udeleženca, ki bo 
nagrajen, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bo, ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejen 
v višji dohodninski razred. 

9. ODGOVORNOST 
Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali 
koriščenja nagrade. 

10. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 
Organizator nagradne igre bo osebne podatke udeležencev uporabljal za namene izvedbe nagradne igre, kar vključuje žrebanje 
nagrajenca, pošiljanje obvestila nagrajencu, da je prejel nagrado, objavo podatkov o nagrajencu na spletni strani www.ece.si 
in napoved davka ter plačilo akontacije dohodnine od podeljene nagrade. Pridobljene osebne podatke bo prenehal obdelovati 4. 
julija 2018.

S tem ko udeleženec nagradne igre obkljuka polje »Strinjam se s pogoji in pravili nagradne igre« in klikne na gumb »IZRAČUNAJTE 
PRIHRANEK« organizatorju dovoljuje, da njegove osebne podatke obdeluje in uporablja za namene izvedbe nagradne igre, 
kar vključuje žrebanje nagrajenca, pošiljanje obvestila nagrajencu, da je prejel nagrado, objavo podatkov o nagrajencu 
na spletni strani www.ece.si in napoved davka ter plačilo akontacije dohodnine od podeljene nagrade. Podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je privolitev posameznikov. Posameznik lahko dano privolitev kadarkoli prekliče z 
obvestilom, ki ga pošlje na elektronski naslov dpo@ece.si.

Vsak udeleženec nagradne igre ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih organizator nagradne igre obdeluje na podlagi 
teh pravil. Vsak udeleženec nagradne igre ima pravico zahtevati, da organizator nagradne igre izbriše, popravi, omeji obdelavo 
osebnih podatkov, ali da osebne podatke posreduje drugemu upravljalcu ali udeležencu nagradne igre. Vse navedene pravice 
lahko udeleženec nagradne igre uveljavlja na naslovu dpo@ece.si. Pravica do izbrisa ne velja za podatke o nagrajencu, ki jih je 
organizator nagradne igre dolžan hraniti skladno z veljavno davčno zakonodajo.

Obdelovanje osebnih podatkov poteka v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo podatke 
prenehal hraniti in obdelovati po prejemu preklica s strani posameznega udeleženca, najkasneje pa z iztekom dne 4. julija 2018. 
Podatke o nagrajencu, ki bo sprejel nagrado, je organizator nagradne igre dolžan hraniti in s tem obdelovati še toliko časa, kot 
je to določeno z veljavnimi davčnimi predpisi, saj je to njegova zakonska dolžnost. Te podatke bo namreč upravljalec uporabil za 
potrebe obračuna in izplačila akontacije dohodnine od vrednosti nagrade, ki bo podeljena nagrajencu.

Vsak udeleženec nagradne igre ima pravico v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov vložiti pritožbo pri Informacijskem 
pooblaščencu RS. 

Podrobnejše informacije o tem, kako organizator nagradne igre ravna z osebnimi podatki, so vam na voljo v Politiki varovanja 
osebnih podatkov, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.ece.si/politika-varovanja-osebnih-podatkov/.

11. KONČNE DOLOČBE 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje 
pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne 
igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov organizatorja nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb 
se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca.  O pritožbah bo odločala 
pritožbena komisija, sestavljena iz treh članov, zaposlenih v ECE d.o.o.. Pravila nagradne igre stopijo v veljavo s 1. junijem 2018. 
Pravila so na vpogled na sedežu organizatorja in na spletnem mestu https://www.ece.si od 1. junija do 3. julija 2018. 

Organizator nagradne igre skladno s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) 
izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali iz naslova izvedbe 
nagradne igre po teh pravilih.

Celje, 30. maj 2018. 

ECE, energetska družba, d.o.o.
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