
1. KAJ UREJAJO TI POGOJI? 

 

Ti Pogoji urejajo pogoje in način sodelovanja v marketinški akciji »Zimske aktivnosti 2022/2023« (v nadaljevanju: akcija) ter opredeljujejo pravice in obveznosti v zvezi z akcijo. 

S sodelovanjem v akciji sprejemate določbe Pogojev, ki so objavljeni na spletni strani www.vzajemna.si. 

 

2. ORGANIZATOR IN IZVAJALEC AKCIJE 

 

Organizator akcije je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Vzajemna), info@vzajemna.si, 080 20 60. 

 

2. PREDMET AKCIJE 

 

Predmet akcije je vrednostni bon za tečaj alpskega smučanja za otroke (v nadaljevanju: tečaj), ki ga izvaja ŠPORT BERNIK trgovina in storitve d.o.o., Borovška cesta 88A, 

4280 Kranjska Gora, matična številka: 2272512000, davčna številka: SI 35415762 (v nadaljevanju: izvajalec tečaja). Nagrajenec prejme vrednostni bon v višini 30 EUR (trideset 

evrov) za tečaj, katerega cena pri izvajalcu tečaja je na dan objave Pogojev 40 EUR (štirideset evrov). 

Nagrajenec po prejemu vrednostnega bona sam dogovori način izvedbe tečaja z izvajalcem tečaja preko prijavnega obrazca, ki je dostopen na spletni strani 

https://www.intersport-bernik.com/sl/ostalo/rezervacije. Nagrajenec mora kodo, ki je na vrednostnem bonu vpisati v prijavni obrazec izvajalca tečaja v polje »Opombe«. 

Vzajemna ne odgovarja za zmožnost, strokovnost, pravilnost in pravočasnost izvedbe tečaja. 

Tečaj se izvaja izključno na smučišču Kranjska Gora. Izvajalec tečaja si pridržuje pravico, da svojih storitev ne nudi osebam, katerih udeležba bi zaradi telesne ali duševne 

nezmožnosti lahko predstavljala nevarnost njim ali drugim udeležencem. 

 

Smučarska vozovnica ni del ugodnosti in jo mora udeleženec tečaja kupiti sam. 

 

 

4. ČASOVNI POTEK 

 

Akcija poteka od 1. 1. 2023 do podelitve 100 (sto) vrednostnih bonov. 

 

5. POGOJI SODELOVANJA 

 

Če želite sodelovati v akciji, morate v prijavnem obrazcu izpolniti vse zahtevane podatke in Vzajemni podati soglasje za neposredno trženje. Pogoj za sodelovanje v akciji je 

članstvo v programu zvestobe  Varuh zdravja pri Vzajemni. 

 

V akciji lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 18 let. Upoštevani bodo pravilno izpolnjeni prijavni obrazci. Zahtevani podatki 

so naslednji: 

• ime in priimek,  

• datum rojstva,  

• davčna številka,  

• mobilna številka,  

• e-naslov.  

 

Osebni podatki, ki jih boste posredovali v prijavnem obrazcu, se bodo uporabljali za namen izvedbe akcije in za namen neposrednega trženja. 

 

Če ste posredovali napačne ali nepopolne podatke, je za morebitno škodo, ki bi pri tem nastala, odgovornost Vzajemne v celoti izključena. 

 

6. NAČINI SODELOVANJA V AKCIJI 

 

Prijavni obrazec lahko izpolnite preko spletne strani www.vzajemna.si. Po uspešni prijavi boste s strani Vzajemne na vpisano mobilno številko prejeli potrditveni SMS  s povezavo 

za potrditev veljavnosti vpisanih podatkov. Veljavnost povezave je ena ura. Če v tem času ne potrdite povezave, je potrebno ponovno izpolniti prijavni obrazec. Ko boste potrdili 

povezavo, boste na svoj elektronski naslov prejeli vrednostni bon. 

 

V akciji bo podeljenih 100 (sto) vrednostnih bonov. Vrednostni bon bo prejelo prvih 100 (sto) udeležencev, ki bo pravilno vpisalo vse zahtevane podatke iz prijavnega obrazca in 

potrdilo veljavnost vpisanih podatkov, podalo soglasje za neposredno trženje oziroma izpolnjevalo pogoje sodelovanja v akciji. 

 

Vsak nagrajenec lahko prejme le en (1) vrednostni bon. 

 

8. DAVČNA OBRAVNAVA 

 

Vrednost bona je 30 EUR (trideset evrov). Ker vrednost nagrade ne presega 42 EUR (dvainštirideset evrov), se v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini  Zakon o 

dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 

23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22) ne všteva v davčno osnovo. 

 

9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 

 

Osebni podatki, ki jih boste posredovali v prijavnem obrazcu, se bodo uporabljali za namen izvedbe akcije. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov temelji na 

dogovoru, sklenjenem z vami (pogodbena podlaga).  

Vse vaše osebne podatke bo Vzajemna na podlagi vaše privolitve uporabljala tudi za namen neposrednega trženja, kar vključuje:  

• pošiljanje reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke,  

https://www.intersport-bernik.com/sl/ostalo/rezervacije


• anketiranje,  

• obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je Vzajemna ali druga pravna  

  oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z Vzajemno,  

• oblikovanje in pošiljanje vam prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in  

 predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb (profiliranje) ipd.  

 

Neposredno trženje bo Vzajemna lahko izvajala preko vseh komunikacijskih kanalov: navadna in elektronska pošta, kratkih SMS in MMS sporočil ter telefona (stacionarnega in 

mobilnega).  

 

Dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja lahko kadarkoli prekličete. To lahko storite s pisno izjavo, naslovljeno na Vzajemna zdravstvena 

zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, oziroma na info@vzajemna.si ali na telefonski številki 080 20 60. Vzajemna bo z obdelavo, ki temelji na preklicani 

privolitvi, prenehala najkasneje v 15 dneh po njenem prejemu in vas o tem obvestila v nadaljnjih 5ih dneh. Vse stroške Vzajemne v zvezi s preklicem bo krila Vzajemna. Preklic 

privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.  

 

Vaše osebne podatke bo Vzajemna hranila do izpolnitve namena oziroma do preklica.  

 

Pravice, ki vam pripadajo v zvezi z varstvom osebnih podatkom (seznanitev, popravek, izbris, pozaba, omejitev obdelave, ugovor, prenosljivost), boste lahko uresničevali tako, da zahtevo naslovite 

po pošti na naslov: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (Za Reklamacije) ali na elektronski naslov: reklamacije@vzajemna.si. Če menite, da se vaši 

osebni podatki obdelujejo v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo/prijavo pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana, 

telefon: 01/230-97-30, gp.ip@ip-rs.si. Politika zasebnosti Vzajemne, kjer lahko prejmete vse ostale informacije o obdelavi osebnih podatkov in uresničevanju vaših pravic v zvezi z varstvom 

osebnih podatkov, je dostopna www.vzajemna.si/pravno/varstvo-osebnih-podatkov. 

 

10. SPREMEMBA TEH POGOJEV 

 

Vzajemna lahko spremeni te Pogoje oziroma akcijo predčasno zaključi, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vzajemna bo vsako 

spremembo ali zaključek akcije objavila na spletni strani www.vzajemna.si.  

 

11. KONČNE ODLOČBE 

 

Za odnose med Vzajemno in vami se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja. V primeru spora je za sojenje pristojno sodišče stvarno pristojno sodišče v 

Ljubljani. Ti pogoji se uporabljajo z začetkom akcije. 

 

Ljubljana, december 2022  

 


