
 
Goodyear Slovenija, d. o. o. 
Škofjeloška cesta 6 
SI–4000 Kranj, Slovenija  
T: +386  (0)4 207 7000 

 

 

WWW.GOODYEAR-SLOVENIJA.SI 

 

 

Številka registrskega vložka: 10610900 pri Okrožnem sodišču v Kranju / Matična številka: 1196367000 / ID za DDV: SI 55163637 / Osnovni kapital: 13.821.297,00 EUR               
Court Register number: 10610900, District court Kranj / ID number: 1196367000 / ID number for VAT: SI 55163637 / Registered capital: 13.821.297,00 EUR                                      
Banka - Bank: Deutsche bank AG / IBAN: BE72826000640116 / SWIFT: DEUTBEBE 

 

GOODYEAR_SLOVENIJA@GOODYEAR.COM 

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE “POJDITE DLJE Z GOODYEAROM – POLETITE Z BLIMPOM”  

1. člen – Organizator nagradne igre 

Ob upoštevanju Pravil in pogojev nagradne igre “POJDITE DLJE Z GOODYEAROM – POLETITE Z BLIMPOM”  (v 
nadaljevanju Pravila) prireja podjetje Goodyear Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj (v 
nadaljevanju Goodyear oziroma organizator), nagradno igro z namenom osveščanja o blagovni znamki 
Goodyear. 

2. člen – Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra poteka na profilu Facebook podjetja Goodyear Slovenija - 
https://www.facebook.com/goodyear.slovenija. Pravila nagradne igre so navedena na pripeti objavi na profilu 
Facebook in v 6. členu teh pravil. Nagradna igra poteka v časovnem obdobju od 21. 6. 2021 (00:01) do vključno 
11. 7. 2021 (23:59). 

Ta nagradna igra ni igra na srečo in je v nobenem primeru ne gre šteti za tako igro. 

3. člen – Pravila nagradne igre 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki v 
skladu s temi pravili izpolnjujejo vse potrebne pogoje. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat.  

Pravne osebe v nagradni igri ne morejo sodelovati.  

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju oziroma v z njim povezanih 
družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v 
ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na 
to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o 
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zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ne glede na to, ali je ta 
življenjska skupnost prenehala. Navedene osebe bodo iz Nagradne igre izključene s strani Organizatorja. 

Nakup pnevmatik ni pogoj za sodelovanje.  

4. člen – Pravila udeležbe v nagradni igri 

Način sodelovanja v nagradni igri je naslednji: Sodelujoči v času trajanja nagradne igre pod nagradno objavo na 
profilu Facebook Goodyear Slovenija v komentarju označi osebo, s katero bi rad letel z Goodyear Blimpom in 
odgovori na zastavljeno vprašanje. S tem, ko bo podal komentar, se razume, da se udeleženec strinja s Pogoji 
za sodelovanje v nagradni igri, prav tako se mora s tem strinjati oseba, ki je označena v komentarju. Poleg tega 
sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s tukaj navedenimi pravili obdelave osebnih 
podatkov in da je seznanjen z okoliščinami obdelave svojih osebnih podatkov za namen izvedbe te nagradne 
igre. Pravila in pogoje sodelovanja udeleženec lahko prebere s klikom na ustrezno označeno besedilo v 
nagradni objavi.  

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih 
objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno 
organizator in pogodbena izvajalca. 

V kolikor bo sodelujoči izžreban za polet z Goodyear Blimpom in se zaradi kakršnihkoli razlogov poleta ne bo 
mogel udeležiti, mora to opredeliti na dan, ko prejme obvestilo o končanem žrebu, 13. 7. 2021. To pomeni, da se 
poleta prav tako ne more udeležiti oseba, ki jo je izžrebanec označil v komentarju. V primeru, da oseba, 
označena v komentarju, na dan žreba sporoči, da se poleta ne bo udeležila, ima sodelujoči pravico, da 
Organizatorju posreduje podatke nadomestne osebe, za katero veljajo enaki pogoji sodelovanja, opredeljeni v 
teh pravilih. V primeru neudeležbe izžrebanca  pomeni, da si Organizator pridržuje pravico za ponovni žreb  
naslednjega naključnega izžrebanca, ki je v komentarju označil svojo izbrano osebo (nagrada namreč pomeni 
polet za dve osebi).  

V primeru, da pride do odpovedu načrtovanega poleta z Goodyear Blimpom s strani sodeluječih v času, ko 
Organizator zaradi časovne stiske nima možnosti slediti postopku naključnega žreba naslednjega izžrebanca, 
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si Organizator pridržuje pravico, da prilagodi pravila izbora oziroma da nagrade naslednjim naključnim 
izžrebancem po vrsti ne podeli. 

Zadnji datum, po katerem spreminjanje sodelujočih na poletu ni več možno, je 19.7. do 9h. 

Za polet z Goodyear Blimpom veljajo naslednje omejitve:  

• zaradi omejitev nosilnosti Goodyear Blimpa, teža posameznega nagrajenca ne sme presegati 140 kg; 

• nagrajenec mora biti sposoben samostojne hoje do Goodyear Blimpa ter se samostojno povzpeti po 
kratkih stopnicah in  

• polnoletnost. 

5. člen – Žrebanje nagrad 

Med vsemi sodelujočimi, ki izpolnjujejo Pogoje nagradne igre, bo izžrebanih skupno dvaindvajset  (22) oseb, ki 
bodo prejele nagrado. Izbor nagrad je opredeljen v 6. členu teh pravil.  

6. člen – Nagrade 

Skupno število nagrad je dvaindvajset (22) . Nagrade so razdeljene v dva (2) sklopa. Nagrajenci bodo za vsak 
sklop naključno izžrebani.  

1. in 2. nagrada: Polet z Goodyear Blimpom za izžrebanca in osebo, ki jo je označil v komentarju v vrednosti 182 
EUR/polet. Nagrado organizator podeli dvema (2) izžrebancema. Polet je predviden 21. 7. 2021 okoli 13.00 (v 
primeru lepega vremena in izpolnjenih pogojev za izvedbo dogodka) na letališču v Lescah, Slovenija.  

3. – 22. nagrada: Goodyear Blimp brisača v vrednosti 12,75 EUR z DDV. Nagrado organizator podeli dvajsetim 
(20) izžrebanim in ne hkrati tudi osebam, ki jih izžrebanec označil v komentarju. 
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7. člen – Postopek žrebanja nagrad 

Žrebanje ni javno in bo izvedeno s strani Organizatorja v prisotnosti tričlanske komisije. Skupaj bo izžrebanih 
dvaindvajset (22) oseb. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno poizvedbo v bazi vseh sodelujočih. Naključno 
poizvedbo bo Organizator izvedel za vsako posamezno skupino nagrad. Sodelujoči je lahko v nagradni igri 
izžreban največ enkrat.  

 

8. člen – Izročitev nagrad 

Nagrajenci, ki bodo dobitniki poleta z Goodyear Blimpom, bodo obveščeni prek platforme Facebook, prek 
katere morajo sporočiti vse osebne podatke, potrebne za nadaljnjo izvedbo izročitve nagrade. Polet je 
predviden 21. julija, 2021 okoli 13.00, na letališču v Lescah, Slovenija. V primeru neustreznih vremenskih razmer 
(nevihta, veter, močan dež in podobno) ali omejujočih zdravstvenih razmer povezanih s pandemijo bolezni 
Covid-19, ki bi onemogočale izvedbo poleta, si organizator pridržuje pravico:  

• da organizacijo poleta prestavi na kasnejši datum (možna datuma najverjetneje 22. ali 23. julij, 2021);  

• da polet v celoti odpove; 

• da časovnico poleta spremeni (spremenjena ura pričetka poleta, krajši polet); 

• da organizacijo poleta prilagodi na dan poleta veljavnim ukrepom za preprečevanje širjenja bolezni 
Covid-19 oz. se odloči za takšne ukrepe, tudi če v Sloveniji takšni ukrepi na dan poleta niso zahtevani 
(uporaba zaščitnih mask; razkuževanje; zagotovitev mehurčkov, da so skupine ločene; eventuelna 
kontrola PCT (preboleli-cepljeni-testirani) dokazov in izvedba HAT (hitrega testiranja) na lokaciji 
dogodka, ipd.);  

• da se izžreba manjše število potnikov za polet z Goodyear Blimpom (potencialne strožje omejitve 
povezane s pandemijo bolezni Covid-19). 
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V primeru, da je polet z Goodyear Blimpom v celoti ali deloma odpovedan s strani organizatorja ali, da je 
prestavljen na dan, ko se nagrajenec poleta ne more udeležiti, nagrajenec ni upravičen do denarnega 
nadomestila ali drugih nagrad.  

Nagrajenci, ki bodo izžrebani kot dobitniki brisače Goodyear, bodo le-to prejeli v roku enega meseca po 
zaključku nagradne igre prejeli na naslov, ki ga bodo podali ob končanem žrebanju. 

Če nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, opredeljenih v teh pravilih, ni upravičen do nagrade in v tem primeru 
nagrada ostane nepodeljena.  

Ker je sodelovanje v nagradni igri brezplačno, sodelujoči ne morejo uveljavljati ne finančnih ne kakršnih koli 
drugih zahtevkov do organizatorja. Nagrade niso izplačljive v denarju, prav tako zanje ni mogoče zahtevati 
drugega nadomestila. Nagrade niso prenosljive. Formalnosti v zvezi s predajo nagrad se rešujejo posamično z 
vsakim nagrajencem posebej. Organizator ne prevzema odgovornosti za pravilnost podatkov, posredovanih s 
strani nagrajencev z namenom prevzema nagrade. 

V primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da brez 
predhodnega opozorila kršitelje izključi iz sodelovanja. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite 
pripomočke (npr. hackertools, viruse, trojance) ali si drugače pridobijo prednosti z manipulacijo. Tudi osebe, ki 
sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez nje) ali z lažnimi profili Facebook, so lahko 
izključene iz nagradne igre. Sodelovanje prek društev nagradnih iger, samodejnih storitev in predvsem prek 
profesionalne službe z nagradnimi igrami prav tako ni dovoljeno. V primeru izključitve iz nagradne igre se lahko 
nagrajencu naknadno odrečejo dodeljene nagrade oziroma se od njega lahko zahteva povrnitev že izplačanih 
ali izročenih nagrad. 

9. člen – Davčna obveznost 

Nagrajenci v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o 
dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZDoh-2). V skladu z navedenim se strinjajo, 
da bodo v primeru, da bodo izžrebani za polet z Goodyear Blimpom (nagrada presega zakonsko določeno 
vrednost neobdavčitve: 42 EUR), upoštevaje 2. odst. 35. člena Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 
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13/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZDavP-2) Organizatorju kot izplačevalcu nagrade posredovali naslednje 
svoje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer v roku, 
ki ga bo določil Organizator. 

Če posamezen Nagrajenec Organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od Organizatorja ni 
upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki 
izhajajo iz teh Pravil nagradne igre.  

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo v imenu Nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za 
prejeto nagrado, ki znaša 25 % od bruto vrednosti nagrade. Bruto vrednost nagrade predstavlja neto vrednost 
nagrade povečano za koeficient davčnega odtegljaja. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli 
druge stroške, vezane na nagrado, nosi vsak Nagrajenec sam. Nagrada je neprenosljiva. 

V primeru poleta z Goodyear Blimpom, ko bo izžrebana ena oseba, ki je v komentarju označila drugo osebo, se 
nagrada podeli obema, torej vsak prejme svojo vstopnico za polet in se temu primerno dohodnina obračuna 
ločeno. 

 

10. člen – Varstvo osebnih podatkov 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je udeleženčeva prijava in privolitev k sodelovanju v nagradni 
igri. Podatki se obdelujejo skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in z vsakokrat veljavno nacionalno 
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Posredovanje osebnih podatkov je potrebno za sodelovanje 
v nagradni igri in pošiljanje nagrade oz. vabila na polet z Goodyear Blimpom nagrajencu, sicer nagrade 
organizator ne bo mogel poslati/organizirati. 

Osebni podatki, ki se v okviru nagradne igre zbirajo, upravljajo in obdelujejo so: ime in priimek, naslov, e-poštni 
naslov, telefonska številka in davčna števila. 
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Za nagrajence, ki bodo prejeli nagrado, ki presega 42 EUR, bo Organizator hranil podatke deset (10) let, kar je 
skladno z Zakonom o računovodstvu, obdelovalec pa eno (1) leto. Podatke ostalih nagrajencev bo hranil eno (1) 
leto. Podatke o drugih sodelujočih bo uničil dva (2) meseca po zaključeni nagradni igri.  

Osebni podatki nagrajencev se obdelujejo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, za katerega so 
bili zbrani (največ 2 (dva) meseca po žrebu, ki bo potekal 12. 7. 2021). 

Goodyear Slovenija bo določene osebne podatke (ime in priimek, e-poštni naslov in telefonska številka)  
izžrebancev 1. do 2. nagrade, poleta z Goodyear Blimpom, posredoval tudi tretjim osebam za namen vodenja 
zahtevanih evidenc potnikov na poletih ter upravljanje organizacije dogodka poletov.  

Zbrane osebne podatke (navedene zgoraj) bo Goodyear Slovenija uporabljal za naslednje namene:  

• za ugotovitev upravičenosti do sodelovanja v nagradni igre,  

• obveščanje nagrajenca o poteku nagradne igre,   

• obveščanje nagrajenca o prevzemu oz. koriščenju nagrade,  

• organizaciji poleta z Goodyear Blimpom, 

• pošiljanju nagrad nagrajencem in  

• odmero dohodnine za nagrajenca, če vrednost nagrade presega 42 EUR. 

Organizator vam zagotavljata naslednje pravice: 

• pravico dostopa do osebnih podatkov (npr. vpogled in njihovo prepisovanje), 

• informacije v zvezi z obdelavo podatkov (kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih 
podatkov, uporabnikih, ki so jim bili oziroma jim bodo razkriti osebni 
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• podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo, idr.), 

• pravico do popravka netočnih osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov 

• pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. »pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. 
člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, 

• pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu 
omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate 
omejitve uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa 
potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper 
obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitosti 
njihove obdelave, 

• pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki 
ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu, na podlagi vaše zahteve. 

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva podatkov imate tudi 
pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 
telefonska številka: +386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si. Za uresničitev vaših pravic se lahko 
obrnete na oddelek Komunikacij v podjetju Goodyear Slovenija, na zgoraj navedene kontaktne podatke. Vaša 
vprašanja bomo obdelali brez nepotrebnega odlašanja in neodplačno v skladu z zakonskimi zahtevami. 

11. člen – Spremembe pravil in pogojev 

Organizator lahko spremeni ta pravila zaradi vzrokov tehnične ali komercialne narave ali vzrokov na strani 
javnosti. Pravila in njihove spremembe bodo objavljeni na spletni strani 
https://www.goodyear.eu/sl_si/consumer/why-goodyear/blimp.html. 
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12. člen – Pritožbe 

Vse morebitne pritožbe v zvezi z nagradno igro in nagradami rešuje organizator. Pritožba mora vsebovati vsaj 
naslednje podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, razlog pritožbe in 
utemeljitev pritožbe, pošlje se lahko na elektronski naslov goodyear_slovenija@goodyear.com.  

13. člen – Zakonodaja in sodna pristojnost 

Vse zadeve, ki jih ta pravila in pogoji ne urejajo, so predmet veljavne slovenske zakonodaje. Morebitni spori, ki 
izhajajo iz izvajanja obveznosti, povezanih s temi pravili in pogoji, se rešujejo po mirni poti, če je mogoče, z 
dogovorom med organizatorjem in udeležencem. Kadar stranki ne moreta rešiti spora po mirni poti, je za 
spore, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. 

Pravila veljajo od 21. 6. 2021 do zaključene izvedbe nagradne igre. 

Kranj, 18. 6. 2021  

Goodyear Slovenija, d. o. o. 

 


