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Vsak 

m
esec!

Nagradno žrebanje poteka 
enkrat mesečno. Pravila na-
gradne igre so objavljena 
na www.energijaplus.si/
zvestoba-se-splaca. 
V nagradnem žrebanju 
lahko sodeluje vsak, ki 
sprejme pravila nagrad-
nega žrebanja in ki ima kot 
gospodinjski kupec sklen-
jeno pogodbo o prodaji in 
nakupu električne energije 
z Energijo plus.

ENERGIJA PLUS
Energija, ki poganja vaš svet.

Energija 24/7

ENERGETSKI 

SVETOVALEC
Ko pečico odpremo, da bi 
preverili ali je hrana pečena, se 
temperatura pečice zniža za 10 
do 15 ˚C.

Vsak sodelujoči v nagradni igri daje izrecno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre z naslovom »S pravo energijo 
do pravih nagrad« in (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja organizator nagradne igre Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ID za 
DDV: 88157598 (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).
Vsak sodelujoči podaja izrecno osebno privolitev, da organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne 
podatke, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov: osebno ime, naslov prebivališča, elektronski naslov, mobilni telefon uporabnika in število 
družinskih članov. 
Organizator nagradne igre sme obdelovati osebne podatke za namene statističnih obdelav, izvedbe nagradne igre (identifikacija sodelujočih, 
posredovanje ponudbe za prevzem nagrade, reševanje težav ali pritožb in podobno), izvajanje trženjskih raziskav ter namene neposrednega trženja 
(oglasna sporočila, obveščanje o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). 
Vse podatke oziroma dokumentacijo bo organizator nagradne igre hranil skladno z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov v obdobju treh let (do 1. 
10. 2020), v zvezi z nagrajenci pa skladno z roki, določenimi z davčnimi in računovodskimi predpisi. Po izteku navedenih rokov ali v primeru preklica 
osebne privolitve bo organizator nagradne igre podatke izbrisal ali blokiral.
Organizator nagradne igre izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja 
pravic sodelujočih. Preklic privolitve se lahko posreduje na elektronski naslov prirediteljev (marketing@energijaplus.si) in je brezplačen. Enako velja 
tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja. Preklic že podanega preklica ni mogoč. Preklic ima skladno s pravili o izvedbi nagradne 
igre enake učinke kot odstop od nagradne igre ali podaja zahteve po prekinitvi neposrednega trženja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu preklica ali 
zahteve se bodo osebni podatki prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo organizator nagradne igre poslal 
tudi obvestilo o upoštevanju preklica oziroma zahteve. 
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na https://www.ip-rs.si/. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic (dajanje ali 
preklic privolitve, vpogled v lastne osebne podatke, spremljanje dostopa do osebnih podatkov in podobno) se lahko sodelujoči obrne na poo-
blaščene osebe organizatorja nagradne igre (Franc Prelog, telefon: 02 22 00 680, e-pošta: franc.prelog@energijaplus.si).

Družabno

Podelili bomo:
1x dvodnevni najem apartmaja na Rogli 
s tri-dnevno smučarsko karto za štiričlansko 
družino* 

5x izlet z Večer Tours v višini 200 EUR**

5x letna naročnina na revijo Naš dom

5x letna naročnina na revijo Obrazi

10x praktične nagrade Energije plus

S pravo energijo do pravih nagrad

* Paket vključuje: najem apartmaja 4+2 v sezoni 2017/2018 (končno čiščenje 
vključeno), 2x 3 celodnevne odrasle smučarske karte, 2x 3 celodnevne 
otroške smučarske karte.

** Glede izbire lokacije izleta in števila oseb se nagrajenec dogovori z 
organizatorjem potovanja.
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Žrebanje bo potekalo 30. 11. 2017 na sedežu podjetja Energija plus. Pravila nagradne igre so objavljena na www.energijaplus.si.

Nagrajujemo!Ker cenimo vašo zvestobo, smo se odločili, da vas 
nagradimo s preprosto nagradno igro in podelimo super 
nagrade. Vse kar morate narediti je, da odgovorite na 
nagradno vprašanje, izpolnite svoje podatke, jih oddate 
na naš naslov ali pošljete po elektronski pošti na info@

energijaplus.si in že se potegujete za privlačne nagrade!

Nagradno vprašanje:
Za koliko stopinj se med odpiranjem 
pečice in preverjanjem, ali je hrana 
pečena, zniža temperatura v njej?
Namig: Za pomoč se obrnite na nasvet energetskega 
svetovalca na tej strani oktobrske priloge k računu. 

PODPIS: 

Pravilen odgovor skupaj s svojimi podatki pošljite na 
Energija plus, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor ali po 
elektronski pošti na info@energijaplus.si ali ga oddajte 
na najbližjem prodajnem mestu Energije plus.

5 zvestim gospodinjskim 
kupcem vsak mesec 
odobrimo 1-mesečni 
popust na postavki 
električne energije v 
višini 99%.

V mesecu 
oktobru 
smo 
izžrebali:
• Zoran Mandžuka,

Tišina

• Ivan Prelog,
Zgornja Polskava

• Olga Rebernak,
Loče

• Zdenko Piškur,
Maribor

• Mihaela Kotnik,
Vitanje

Ste vedeli, da 
nagrajujemo 
zveste kupce? 
Zvestoba se 
splača!

Vsak 
mesec  
5 zvestim 
gospodinjskim
kupcem 
odobrimo 
popust.


