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PRAVILNIK PROMOCIJSKE AKCIJE 
“VARNA VOŽNJA, VARNA ZMAGA” 
Organizator: MICHELIN Hungária Kft. 

(Obdobje: 1. oktober – 15. november 2022) 
 
Organizator promocijske akcije za uporabnike "VARNA VOŽNJA, VARNA ZMAGA" (v nadaljevanju "akcija") 
je, preko Michelinove mreže prodajalcev, MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Kft. (v nadaljnjem besedilu 
"organizator" ali "Michelin") s sedežem v 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. utca 15., 1138 Budapest, Váci út 
140, pri tem mu pomaga naslednja agencija: ONETOUCH INTERACTIVE SRL (sedež, ulica ZAMBILELOR 17, 
Buzau, Romania). 
 
Akcija bo potekala v skladu z določili tega “Pravilnika promocijske akcije” (v nadaljevanju: pravilnik), ki so 
obvezna za vse udeležence. 
 
Z udeležbo v tej akciji se razume, da udeleženci poznajo pravilnik in soglašajo s pravili akcije. Udeleženci 
se zavezujejo, da bodo upoštevali in spoštovali vse pogoje in določila tega pravilnika. 
 
1. člen - Pravica do udeležbe 
1.1 V promociji lahko sodelujejo samo posamezniki, ki so na dan registracije stari vsaj 18 let, ali pravne 
osebe in / ali registrirani samostojni podjetniki in / ali posamezna podjetja in / ali družinska podjetja, ki 
kupijo vsaj štiri nove zimske pnevmatike Michelin ali nove celoletne pnevmatike Michelin. 
1.2  V akciji ne morejo sodelovati: 
• zaposleni pri MICHELIN Hungária Kft. (tj. organizatorju) 
• zaposleni pri katerem koli podjetju / pravni osebi, ki sodeluje pri izvajanju kakršnih koli dejavnosti, 

povezanih z organizacijo, izvedbo akcije in prodajo promocijskih pnevmatik (npr. agenciji, 
prodajalcu pnevmatik itd.); 

• njihovi družinski člani (otroci, starši, bratje / sestre, mož / žena, bratranci / sestrične itd.). 
Navedene osebe niso upravičene do sodelovanja v tej akciji niti kot samostojni podjetniki.  

•  družbe, ki prodajajo izdelke, ki sodelujejo v tej akciji, niso upravičene do registracije za to akcijo, 
da bi izkoristile nagrade. 

1.3 Uradni pravilnik akcije je vsem udeležencem v času trajanja akcije na voljo na katerega koli od 
naslednjih načinov:  

• v elektronski obliki, na spletnem mestu Michelin, www.michelin.si. 
Organizator lahko po prosti presoji javno objavi promocijsko akcijo prek medijev, s pomočjo oglaševalskih 
in / ali informacijskih materialov. Informacije, ki jih takšni materiali lahko vsebujejo, se bodo razlagale v 
skladu z določbami tega pravilnika. 
 
2. člen - Pogoji za sodelovanje: 
Za sodelovanje v akciji: 
(a) Morate kupiti vsaj en komplet štirih kosov (en nakup za vse štiri pnevmatike) pnevmatik Michelin, ki 
so predmet te akcije (kot je določeno v 4. členu), v času trajanja akcije (kot je določeno v 3. členu) na 
fizičnem prodajnem mestu, ki je del Michelinove mreže prodajalcev. Prodajalci, ki so vključeni v 
Michelinovo prodajno mrežo, so navedeni v Prilogi 1. V akciji ne morete sodelovati, če kupite Michelinove 
pnevmatike, ki so predmet te akcije, preko spleta (online), kljub temu, da izpolnjujete ostale pogoje za 
sodelovanja. 
(b)  Registrirati se morate (kot je navedeno spodaj v 5. členu) na https://www.michelin.si/auto/promocija 
po postopku, opisanem spodaj v 5. členu. 

http://www.michelin.si/
https://www.michelin.si/auto/promocija
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3. člen – Trajanje promocijske akcije  
Akcija se začne 1. oktobra in traja do 15. novembra 2022. 
 
4. člen – Izdelki, ki so predmet akcije 
a) Izdelki, ki so predmet akcije, so samo izdelki, navedeni v nadaljevanju, ki jih je organizator prodal na 
slovenskem tržišču preko prodajalcev pnevmatik: 
- Nove pnevmatike blagovne znamke Michelin: zimske in celoletne pnevmatike za osebna vozila, 
lahka tovorna vozila in pnevmatike za vozila 4X4 – MICHELIN ALPIN 6, ALPIN 5, ALPIN 4, ALPIN A3,  PILOT 
ALPIN 5, PILOT ALPIN 5 SUV, PILOT ALPIN PA4, LATITUDE ALPIN, LATITUDE ALPIN LA2, AGILIS ALPIN, AGILIS 
51 SNOW-ICE, AGILIS CROSSCLIMATE, CROSSCLIMATE, CROSSCLIMATE+, CROSSCLIMATE SUV, 
CROSSCLIMATE 2, CROSSCLIMATE 2 SUV. 
Po datumu zaključka promocijske akcije zgoraj navedeni izdelki niso več predmet akcije in organizatorji 
nimajo nobenih dodatnih obveznosti in ne bodo prevzeli nobene druge obveznosti glede okoliščin, ki bi 
jih lahko javnost razumela kot dejstvo, da promocijska akcija še poteka ali se nadaljuje. 
b) Izdelki, ki so predmet te akcije, so na voljo, dokler ne poidejo zaloge. 
c) Rabljene pnevmatike Michelin niso predmet akcije. 
 
5. člen – Postopek – potek promocijske akcije 
Za veljavnost sodelovanja v akciji morajo udeleženci upoštevati naslednji postopek: 
(a) V času trajanja akcije morajo kupiti komplet vsaj štirih (4) novih kosov pnevmatik Michelin, ki so 
predmet akcije, na fizičnem prodajnem mestu Michelinove mreže prodajalcev; 
(b) Udeleženec se mora prijaviti na https://www.michelin.si/auto/promocija in izpolniti spodnje podatke: 

Ime 

Priimek 

Podjetje (če je relevantno) 

EMŠO 

Naslov e-pošte 

Telefonska številka 

Število nabavljenih pnevmatik 

Model pnevmatik 

Dimenzija platišča 

Prodajalec 

Naslov prodajalca 

Datum nakupa 

Številka računa 

Prenesite vaš račun 

 
(c) Udeleženec bo prejel e-poštno sporočilo v največ 7 dneh po registraciji. Če je registracija potrjena, bo 
nagrada poslana v istem sporočilu. Če je registracija razveljavljena, bo razlog naveden v istem sporočilu. 
(d) Registracijo je treba opraviti najkasneje do 25. novembra 2022. 
 
6. Nagrade in postopek predaje nagrad: 
Nagrada bo udeležencu poslana na elektronski naslov, ki se uporablja za registracijo. 

https://www.michelin.si/auto/promocija
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Nagrada Količina Vrednost 
Skupni 
znesek 

Supernova  
e-darilna kartica 
(za pnevamtike s 
platišči dimenzije 

14'' – 17'') 

300 20 EUR 6 000 EUR 

Supernova  
e-darilna kartica 
(za pnevamtike s 
platišči dimenzije 

18'' – 23'') 

200 50 EUR 10 000 EUR 

Za davčne namene bomo zbirali EMŠO udeležencev. Če EMŠO ne bo veljaven, bomo udeleženca pozvali, 
da zagotovi pravilni EMŠO in nagrado bo prejel samo potem, ko bomo prejeli in potrdili EMŠO. 
 
 
Ponudba velja, dokler ne poide zaloga nagrad. 
 
7. Prodajalci, ki sodelujejo v akciji: 
Akcija velja samo za pnevmatike Michelin, ki so predmet te akcije in so nabavljene na fizičnih prodajnih 
mestih Michelinove prodajne mreže, ki so navedena na seznamu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega 
pravilnika. 
 
8.  – Obdelava osebnih podatkov 
Organizator, MICHELIN Hungária Kft., v vlogi upravljavca podatkov, bo obdeloval podatke: 
• za namen organizacije in izvedbe te akcije ("akcija"), pravna podlaga za kar je izvajanje pogodbe, in za 

namen izpolnitve zakonskih obveznosti, povezanih z le-to, pravna podlaga za kar je pravna zahteva, 
kot tudi 

• za tržne namene, za pošiljanje informacij o različnih izdelkih, storitvah, promocijah ali dogodkih, ki jih 
ponuja MICHELIN Hungária, pravna podlaga za kar je vaša privolitev. 

V tej akciji bodo obdelani naslednji osebni podatki: priimek, ime, telefonska številka, e-poštni naslov. 
Če nam ne posredujete svojih osebnih podatkov, vam ne moremo zagotoviti sodelovanja v akciji, saj vas 
organizator za namen akcije ne more prepoznati, kar pomeni, da ne bo mogel oceniti, če ustrezate 
pogojem akcije, določiti prejemnika nagrade, izročiti nagrade njenemu prejemniku itd. 
Organizator lahko za izvajanje in dokumentiranje akcije brezplačno uporabi osebne podatke udeležencev. 
Obdobja hranjenja osebnih podatkov, ki jih obdeluje organizator, se razlikujejo glede na namen obdelave, 
in sicer: 
• Podatke, zbrane in obdelane za namene izvedbe akcije, bo organizator hranil v obdobju, potrebnem 

za izvedbo akcije, in tri mesece od datuma zaključka le-te, razen zbranih osebnih podatkov, za katere 
zakon zahteva posebno obdobje hranjenja. 

• Za davčne namene pa se osebni podatki zmagovalca akcije hranijo 5 (pet) let od podelitve nagrade. 
• Podatke, obdelane v marketinške namene, bo organizator hranil, dokler udeleženec ne bo posredoval 

zahteve za izbris podatkov, v nobenem primeru pa ne dlje kot 3 (tri) leta od zadnjega kontakta z 
udeležencem. 

• Obdelani podatki se lahko razkrijejo: 
(i)  drugim družbam skupine Michelin; 
(ii)  prodajalcu, od katerega kupujete pnevmatike; 



4 
 

(iii)  agenciji za organizacijo akcije, ki jo je najel organizator; 
(iv)  javnim organom. 

 

Organizator zagotavlja, da se bodo podatki varno hranili in da bodo osebni podatki zgoraj navedenim 
subjektom razkriti v skladu z veljavno zakonodajo. 
Na podlagi določil Splošne uredbe o varstvu podatkov št. (EU) 2016/679 imajo udeleženci glede svojih 
osebnih podatkov naslednje pravice: 

✓ Pravica do dostopa 
Udeleženci imajo pravico, da od organizatorja pridobijo potrdilo, ali se njihovi osebni podatki obdelujejo. 
V tem primeru lahko zahtevajo dostop do naslednjih informacij: 
- namen obdelave, 
- vrste zadevnih osebnih podatkov , 
- prejemnike, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki, 
- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, 
- obstoj vaših pravic v skladu z veljavnim zakonom o varstvu podatkov (kot je povzeto spodaj), 

✓ Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov, tj. Informacijski 
pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

✓ Pravica do popravka 
Pravico imate, da organizator vaše zastarele ali netočne osebne podatke popravi. 
Udeleženci lahko od upravljavca podatkov s pisno, datirano in podpisano zahtevo pridobijo: 
po potrebi popravek, posodobitev, blokiranje ali izbris podatkov, katerih obdelava ni v skladu z 
zakonodajo, zlasti nepopolnih ali netočnih podatkov; če je primerno, preoblikovanje podatkov, katerih 
obdelava ni skladna z zakonodajo, v anonimne podatke, obveščanje tretjih oseb, ki so jim bili razkriti 
podatki o izvedenih postopkih, če takšno obveščanje ni nemogoče ali ne pomeni nesorazmernega truda v 
zvezi z legitimnim interesom, ki bi lahko bil prizadet. 

✓ Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“) 
Upravičeni ste zahtevati, da organizator izbriše vaše osebne podatke, če je bila vaša privolitev pogoj za 
obdelavo in ste preklicali privolitev ter za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga ali če osebni 
podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, ali če so bili osebni 
podatki obdelani nezakonito. 

✓ Pravica do ugovora 
Ta pravica se lahko uveljavlja na podlagi datirane in podpisane pisne zahteve, kot sledi: 
Udeleženci lahko kadar koli iz razumnih in zakonitih razlogov, povezanih z njihovim konkretnim primerom, 
ugovarjajo, da se podatki o njih obdelujejo, razen če zakon ne določa drugače. V primeru upravičenega 
ugovora ustreznih podatkov ne bo več mogoče obdelati. Poleg tega lahko udeleženci kadar koli brezplačno 
in brez kakršne koli utemeljitve nasprotujejo obdelavi njihovih osebnih podatkov. 

✓ Pravica, da za vas ne velja sprejemanje posameznih odločitev 
Pravico imate zahtevati in pridobiti: 
umik ali preklic vsake odločitve, ki ima lahko pravne učinke v zvezi z vami, ki je temeljila zgolj na 
avtomatizirani obdelavi, ki je namenjena oceni nekaterih vidikov vaše osebnosti, kot so strokovna 
usposobljenost, verodostojnost, vedenje ali drugi takšni vidiki. Automatizirano sprejemanje posameznih 
odločitev oziroma oblikovanje profilov ni predvideno. 

✓ Pravica do omejitev 
V določenih okoliščinah imate pravico do omejitve obdelave, npr. če oporekate točnosti vaših osebnih 
podatkov, ki jih zbira organizator. Organizator bi moral nato začasno prekiniti obdelavo, da omogoči 
preverjanje pravilnosti takšnih osebnih podatkov. 
Če so pri obdelavi omejitve, se bodo vaši osebni podatki obdelovali le z vašim soglasjem in boste pred 
omejitvijo obdelave obveščeni. 
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✓ Pravica do prenosljivosti podatkov 
Vaša pravica do prenosljivosti podatkov je sestavljena iz dveh elementov: 
1. pravica, da prejemate kopije vaših osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno 
berljivi obliki. 
2. pravica do posredovanja tistih osebnih podatkov, ki ste jih prejeli, kateri koli tretji osebi, ali od 
organizatorja zahtevati, da osebne podatke predloži neposredno tej tretji osebi, če je to tehnično 
izvedljivo. 
Če želite preklicati svojo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov (za tržne dejavnosti) ali če želite 
uveljaviti zgoraj navedene pravice, se lahko obrnete na: 
MICHELIN Hungária Kft., Bottyán J. utca 15 , HU-4400 Nyíregyháza, Marketing Department  (oddelek za 
marketing) 
Naslov e-pošte: dataprivacy_EUC@michelin.com.  
Če menite, da so vaše pravice do varstva osebnih podatkov kakorkoli kršene, se lahko obrnete na Michelin 
ali na nacionalni organ za nadzor in varstvo osebnih podatkov, tj. Informacijskemu pooblaščencu, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.  
 
9. člen – Zaključek / Prekinitev promocijske akcije / Višja sila 
Akcija se lahko konča pred zaključkom predvidenega obdobja, če pride do dogodka višje sile, a tudi v 
primeru, da organizator zaradi razlogov, na katere ni mogel in ne more vplivati, ne more zagotoviti 
uspešne izvedbe akcije. 
Višja sila pomeni vsak dogodek, ki ga organizator ne more predvideti, nadzorovati ali odpraviti, vključno s 
tem, da organizator ne more zaradi razlogov, na katere ne more vplivati ali ki mu to preprečujejo, izpolniti 
svojih obveznosti, ki jih je prevzel na osnovi pravilnika. 
 
10. člen – Spori in veljavno pravo 
Morebitni spori med organizatorji in udeleženci, povezani z izvedbo akcije, se bodo reševali sporazumno. 
Za vse spore, ki se jih ne reši sporazumno, so pristojna sodišča v Ljubljani. Veljavno pravo je slovensko 
pravo. 
 
11. člen – Druge določbe 
Odločitve organizatorja v zvezi z akcijo so dokončne in veljajo za vse udeležence. 
Nagrade, ki niso bile podeljene, ostanejo v lasti organizatorja, ki lahko z njimi prosto razpolaga, na kakršen 
koli način, za katerega oceni, da je primeren ali ustreza njegovim interesom. 
Organizator je upravičen, da v primeru goljufije, zlorabe ali drugih poskusov v sistemu, ki lahko vplivajo na 
dobro ime ali zvišajo stroške, ki jih zahtevata organizacija in izvedba akcije, sprejme vse potrebne ukrepe. 
S sodelovanjem v tej akciji izrecno izjavljate, da ste prebrali, razumeli in sprejeli vse pogoje, ki urejajo 
akcijo in so navedeni tukaj. 
 
 
  

mailto:dataprivacy_EUC@michelin.com
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Priloga 1 
 

IME PRODAJALCA NASLOV MESTO 
TELEFONSKA 
ŠTEVILKA 

ALEŠ LAŠIČ S.P. TRNJE 14, 8250 BREŽICE Brežice +386 7 496 69 90 

AVTOMOJSTER D.O.O. 
LJUBLJANA 

CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 
137, 1000 LJUBLJANA 

Ljubljana +386 1 423 55 36  

BOLTEZ D.O.O. STANETA ŽAGARJA 58C KRANJ +386 4 201 40 50 

Pneumatic B&F d.o.o. 
Dolenjska cesta 138, 1000 
Ljubljana 

Ljubljana +386 1 280 08 80 

ŠPAN D.O.O. TRŽAŠKA 547 
BREZOVICA 
PRI LJUBLJANI 

 +386 1 365 81 10 

VULKANIZERSTVO 
FURLAN D.O.O. 

MIHALOVEC 1, 8257 Dobova Dobova +386 7 45 22 010 

Zaverski d.o.o. Titova cesta 48, 2000 Maribor Maribor +386 2 331 56 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


