PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V POSEBNI PONUDBI
»Dvojne točke ob prvi včlanitvi v Moj PLUS«
1. Uvodne določbe
Organizator posebne ponudbe je podjetje Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev
d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598, (v nadaljevanju organizator).
Nov član Moj PLUS je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena teh pravil.
Nov član Moj PLUS je udeleženec posebne ugodnosti, ki je:

sprejel pogoje in pravila za sodelovanje v posebni ponudbi,

bil opredeljen kot nov član Moj PLUS s strani organizatorja ter

se prijavlja v Moj PLUS prvič.
Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame, potem ko je ob prevzemu
nagrade predložil organizatorju listine, navedene v nadaljnjih členih teh pravil.
2. Pogoji sodelovanja
V posebni ponudbi lahko sodelujejo vsi kupci električne energije ali zemeljskega plina Energije plus, ki sprejemajo
ta pravila sodelovanja in se še niso prvič včlanili v lojalnostni program Moj PLUS. Vsak kupec, ki v času posebne
ugodnosti postane član Moj PLUS, lahko posebno ugodnost pridobi zgolj enkrat.
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani
ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre.
3. Kako sodelovati v posebni ponudbi
Pri posebni ugodnosti lahko sodelujejo vsi kupci električne energije ali zemeljskega plina Energije plus, ki še niso
člani lojalnostnega programa Moj PLUS in se bodo prvič včlanili med 20.4.2022 in 31.5.2022.
4. Podeljevanje posebne ugodnosti
Podeljevanje, v katerem sodelujejo vsi novi člani Moj PLUS, ki ustrezajo pogojem navedenim v teh pravilih, bo
potekalo 2.6.2022 na sedežu podjetja.
Organizator bo ugodnost pripisal vsem novim članom Moj PLUS, in sicer dodatnih 100 točk ob včlanitvi.
Prejemniki ugodnosti bodo pripisano ugodnost lahko preverili na portalu eStoritve, v mobilni aplikaciji ePLUS, s
klicem v klicni center Energije plus ali ob obisku prodajnega mesta Energije plus.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ugodnosti ne pripiše, če se ugotovi, da izžrebana oseba:





ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili,
ne spoštuje teh pravil,
mu/ji je bila pripisana ugodnost v nasprotju s temi pravili,
ni podala svojih resničnih osebnih podatkov.

Rezultati podeljevanje ugodnosti so dokončni.
5. Obvestilo in dostava nagrad
Prejemnik ugodnosti bo pripisano ugodnost lahko preveril na portalu eStoritve, v mobilni aplikaciji ePLUS, s klicem
v klicni center Energije plus ali ob obisku prodajnega mesta Energije plus. Pripis ugodnosti se lahko organizira kot
javni dogodek. S sodelovanjem v posebni ugodnosti udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da mu je pripisana
ugodnost, lahko njegovo ime, naslov in fotografija brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu
organizatorja. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko ugodnost prejmejo le na
podlagi pisne odobritve zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko se prejemnik ugodnosti
informira o prejeti ugodnosti.

6. Odgovornost
Če se prejemnik ugodnosti ugodnosti odpove ali organizator iz razlogov, določenih v teh pravilih, ugodnosti ne
pripiše, organizator ni dolžan pripisati ugodnosti novemu prejemniku oziroma pripisati ugodnosti drugemu
udeležencu posebne ponudbe.
7. Uporaba osebnih podatkov in preklic sodelovanja
Podatke prejemnikov ugodnosti hrani organizator. S sodelovanjem v posebni ponudbi udeleženec dovoli
organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S podanim soglasjem udeleženec posebne
ponudbe upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o., daje privolitev do preklica za obdelavo njegovih osebnih
podatkov za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti,
sklepanja ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike.
Podrobneje lahko privolitev določi preko običajnega ali spletnega obrazca. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje
določi ali spremeni preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekliče na katerikoli
način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja.
Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno
z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke
ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih
podatkov so dosegljive na www.energijaplus.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko posameznik
obrne na pooblaščeno osebo (Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefon: 080 2115, faks: (02)
22 00 651, e- pošta: info@energijaplus.si).
8. Pravila posebne ugodnosti
Pravila posebne ugodnosti so na ogled in na razpolago na organizatorjevi spletni strani www.energijaplus.si.
Udeleženci v posebni ponudbi se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili te posebne ugodnosti.
9. Hramba dokumentacije
Dokumentacijo v zvezi s posebno ugodnostjo hrani organizator, in sicer:

dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo posebne ugodnosti, kakor tudi ta pravila, se hrani v
prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,

dokumentacija v zvezi s prejemniki ugodnosti (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se
hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator posebne ugodnosti dokumentacijo uniči v skladu s svojimi
internimi akti.

V Mariboru, 18.3.2022
Energija plus d. o. o

