
  

1. Splošne določbe 

Organizator Danu d.o.o., Ul. Franca Mlakarja 32, 1000 Ljubljana skupaj s soorganizatorjem 

Oljarno Palmieri prireja nagradno igro na portalu www.ringaraja.net od 28.02.2011 do 31.03. 

2011 do 12.00 ure. Razglasitev dobitnikov nagrad bo 01.04.2011 do 24.00 ure. 

2. Nagrada 

Ob koncu nagradne igre bo organizator med sodelujočimi uporabniki, ki bodo pravilno 

odgovorili na nagradno vprašanje, izžrebal 5 nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade, ki jih 

prispeva Oljarna Palmieri. Gre za 5 darilnih paketov izdelkov Palmieri (olivno olje, namaz in 

Refoškov liker z medom Palmieri). 

Nagrade ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali za denar. 

Dobitnik bo nagrado prejel po pošti. 

 3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri? 

V nagradni igri lahko sodeluje vsakdo, ki sprejme pravila nagradne igre, z izjemo zaposlenih 

v podjetjih Danu d.o.o., ter njihovih ožjih družinskih članov. Če je dobitnik nagrade 

mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom 

nagrade. 

4. Potek nagradne igre 

Vsak udeleženec nagradne igre odgovori na zastavljeno vprašanje na portalu 

www.ringaraja.net, Vsakdo lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Upoštevani bodo le 

odgovori, objavljeni na navedenih področjih. 

5. Nagrajenci 

Danu d.o.o. si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta 

sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili oz. da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo. 

V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu. 

6. Zbiranje in uporaba podatkov 

Vsak udeleženec nagradne igre se strinja, da v celoti sprejema pogoje te nagradne igre ter 

jamči, da so podatki pravilni in resnični. 

http://www.ringaraja.net/
http://www.ringaraja.net/


Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od 

udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in jih uporabi le 

za namen te nagradne igre. Vsi udeleženci nagradne igre dovoljujejo, da portal Ringaraja 

uporablja njihov e-naslov za pošiljanje obvestil in ponudb izbranih partnerjev. 

 

Danu d.o.o. 
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