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PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V AKCIJI »OSVEŽITE DOM Z 

BARVAMI IN VZGLAVNIKOM« 

1. Splošne določbe 

Ta pravila in pogoji opredeljujejo sodelovanje v akciji »Osvežite dom z barvami in vzglavnikom« (v 

nadaljevanju akcija), ki bo potekala od vključno 5. septembra 2016 do vključno 15. oktobra 2016. 

Pravila sodelovanja v akciji so objavljena na naslovu www.jub.si in na www.odeja.si pred začetkom 

akcije in bodo dostopne vsaj še en mesec po zaključku akcije.  

Organizatorja akcije sta podjetji JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri 

Ljubljani (v nadaljevanju: JUB) in Odeja d.o.o., Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju: Odeja). 

2. Trajanje akcije 

Akcija bo potekala od vključno 5. septembra 2016 do vključno 15. oktobra 2016 pri vseh bolje 

založenih trgovcih z barvami in gradbenim materialom. 

3. Namen akcije 

Namen akcije je promocija blagovnih znamk JUB in Odeja ter spodbujanje interakcije med njima in 

potrošniki. 

4. Kdo lahko sodeluje v akciji 

V akciji lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let 

ali več.  

5. Način sodelovanja v akciji 

Posameznik v akciji sodeluje tako, da kupi skupno najmanj 15 litrov barve JUPOL Gold v beli barvi ali 

v niansi (izbran odtenek barve) v času trajanja akcije na enem od prodajnih mest ter nakup dokaže s 

poslanim računom na podjetje JUB. Sodelujoči v okviru akcije posredujejo podatke organizatorju JUB. 

S sodelovanjem v akciji sodelujoči posameznik potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v 

akciji »Osvežite dom z barvami in vzglavnikom« in da se z njimi strinja. 
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Kopijo računa sodelujoči pošlje na poštni ali elektronski naslov organizatorja: JUB kemična industrija 

d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani ali na tk@jub.si. 

Skupaj z računom so zahtevani podatki: 

- kontaktni podatki prijavljenega posameznika (ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-

naslov); 

- način prevzema darila (osebno v eni izmed trgovin Odeja po Sloveniji http://odeja.si/trgovine 

ali po pošti, kjer se cena poštnine obračuna po ceniku Pošte Slovenije). 

- strinjanje s temi pravili in pogoji akcije (objavljeni na spletni strani organizatorja). 

Sodelujoči, ki posreduje podatke, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil 

organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi podatki. 

Pogoj za pridobitev darila je nakup najmanj 15 litrov barve JUPOL Gold v beli barvi ali v izbranem 

odtenku po barvni karti v času trajanja akcije. 

6. Omejitve v akciji 

Posameznik lahko prejme največ pet daril (pet vzglavnikov) za nakup najmanj 5 x 15 litrov barve 

JUPOL Gold v beli barvi ali v niansi (izbranem odtenku barve). 

7. Pravila uporabe podatkov 

Organizator si pridržuje pravico do pregledovanja in uporabe vseh podatkov pridobljenih s prijavami 

v akcijo. Sodelujoči uporabnik je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih 

posreduje. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval vsebin, ki bi lahko 

povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo. 

Sodelujoči, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil 

organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.  

8. Način prevzema darila 

Vsi sodelujoči, ki bodo oddali kopijo računa in zahtevane podatke, bodo v največ tridesetih (30) dneh 

po zaključku nagradne igre prejeli darilo. Darilo bomo sodelujočim poslali po pošti ali pa ga bodo 

prevzeli v eni izmed Odejinih trgovin po Sloveniji. V primeru pošiljanja darila po navadni pošti, stroške 

poštnine po ceniku Pošte Slovenije krijejo sodelujoči. Darilo lahko kupec prevzame najkasneje do 

15.11.2016 oz. do porabe zalog vzglavnikov. 

Denarno izplačilo in menjava darila ni mogoča. Darilo je izdano na ime, zato ni prenosljivo.  

9. Varovanje osebnih podatkov  

Sodelujoči v akciji organizatorjema dovoli, da vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih 

podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov 
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(Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Udeleženec akcije dovoljuje organizatorju uporabo osebnih 

podatkov. Organizatorja zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizatorja se 

zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam. Udeleženec dovoljuje, da 

organizatorja navedene osebne podatke obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporabljata za statistično 

obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih 

obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke organizatorjev in partnerskih 

podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. 

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, 

dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi 

predpisi. Navedene osebne podatke lahko organizatorja hranita in obdelujeta neomejeno oziroma do 

pisnega preklica privolitve udeleženca. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko 

kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih za namene 

neposrednega trženja, in sicer po e-pošti na naslov svetovanje@odeja.si ali tk@jub.si ali pisno na 

naslova organizatorjev. 

10. Odgovornosti organizatorjev 

Organizatorja ne prevzemata nikakršne odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih posreduje 

sodelujoči.  

Organizatorja prav tako ne nosita nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v 

akciji. 

11. Končne določbe  

Organizatorja si pridržujeta pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 

narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih akcije bosta organizatorja 

sodelujoče obveščala z objavami na Facebook strani JUB Slovenija in Odeja ter na spletni strani Jub.si 

in Odeja.si. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na svetovanje@odeja.si ali 

tk@jub.si. 

 

Škofja Loka, 1.9.2016 

Dol pri Ljubljani, 1.9.2016 


