
 

SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »PREJMI 5 EUR 
NAGRADE IN PREIZKUSI PLAČEVANJE Z ELLY« 

 

POGOJI SODELOVANJA 

»Prejmi 5 EUR nagrade in preizkusi plačevanje z Elly« (v nadaljevanju: nagradna igra) je 
nagradna igra, v kateri bo organizator podelil nagrado vsem polnoletnim posameznikom, ki so 
že ustvarili svoj uporabniški račun v mobilni aplikaciji Elly in bodo uspešno opravili postopek 
identifikacije Stopnje 1 s potrditvijo istovetnosti s strani organizatorja skladno s Splošnimi pogoji 
uporabe mobilne aplikacije Elly (v nadaljevanju: udeleženci). 

Nagrada je naslednja: 

Euro Token v protivrednosti 5 EUR. 

Udeleženec bo prejel Euro Token v svojo digitalno denarnico najpozneje v 24 (štiriindvajsetih) 
urah po uspešno opravljeni identifikaciji Stopnje 1 s potrditvijo istovetnosti s strani organizatorja. 

ORGANIZATOR 

Organizator nagradne igre je Eligma d.o.o., Letališka cesta 33 F, 1000 Ljubljana, Slovenija (v 
nadaljevanju: Eligma). 

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre skrbi komisija, ki jo sestavljajo 
predstavniki Eligme (v nadaljevanju: komisija). 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra bo potekala od 01. 10. 2019 do preklica. V tem času bodo udeleženci lahko 
opravili postopek identifikacije Stopnje 1 s pravico do prejema nagrade.  

Eligma si pridržuje pravico do podaljšanja oziroma skrajšanja trajanja nagradne igre. 

Splošna pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani 
www.elly.com. 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Eligma kot upravljavec osebnih podatkov udeležencev spoštuje njihovo zasebnost. Eligma se 
zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi za namen izvedbe nagradne igre, ravnala 
skrbno ter jih varovala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno 
uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) ter ostalo veljavno relevantno zakonodajo.  

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje Eligmi, da kot upravljavec zbirke osebnih 
podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-poštni naslov) 
za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad. Osebni podatki udeležencev se 
uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.  

Udeleženec nadalje dovoljuje, da Eligma osebne podatke iz prejšnjega odstavka uporablja za 
namene statistične obdelave, segmentacije potencialnih strank ter za namene neposrednega 
trženja produktov in storitev Eligme. 

https://public.elly.com/app/terms/splosni_pogoji_uporabe.html
https://public.elly.com/app/terms/splosni_pogoji_uporabe.html
http://www.elly.com/sl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL


 

Eligma ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do 
katerih vodijo morebitne povezave na njenih spletnih straneh, niti ne prevzema odgovornosti 
za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani 
udeležencev nagradne igre. 

Vsak udeleženec ima možnost, da od Eligme kadar koli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, 
popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k 
obdelavi svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnimi relevantnimi predpisi. Zahtevo lahko 
udeleženec pošlje na e-poštni naslov dpo@elly.com. 

DRUGO 

Eligma si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb splošnih pravil in pogojev nagradne igre, 
če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. 

O vseh spremembah in novostih bo Eligma udeležence sproti obveščala z objavami na spletni 
strani. 

Ta splošna pravila in pogoji nagradne igre se presojajo po pravu Republike Slovenije. 

Za reševanje morebitnih sporov, nastalih na podlagi teh splošnih pravil in pogojev nagradne 
igre ali v zvezi z njimi, je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

V primeru vprašanj in za dodatne informacije v zvezi z izvedbo nagradne igre se lahko obrnete 
na Eligmo prek e-poštnega naslova podpora@elly.com. 

 

Ljubljana, dne 01.10. 2019 

 

mailto:dpo@elly.com
mailto:podpora@elly.com

