На основу Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр. 18/2020), Правилника о ближим условима,
односно садржини правила игара на срећу ("Службени гласник РС", број 152/20), Правилника о начину
утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама
и начину извештавања о резултатима наградне игре ("Службени гласник РС", број 152/20) и Одлуке брoj
0496/2022/O заступника привредног друштва SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD
(VOŽDOVAC), Булевар Пека Дапчевића 19, од дана 31.05.2022. године, донета су:

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ
SBB наградна игра “20 година са вама” бр. 1
Овим Правилима приређивач организује наградну игру у роби и услугама под називом SBB наградна
игра “20 година са вама” бр.1 (у даљем тексту: Наградна игра), те ова Правила садрже одредбе које
се односе на Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд,
Услове за учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према
учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у роби и
услугама.
I НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПИБ ПРИРЕЂИВАЧА
SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Булевар Пека Дапчевића 19
мб: 17280554, пиб: 101038731
законски заступник: Милија Зековић, директор
II НАЗИВ ОРГАНА ПРИРЕЂИВАЧА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГРЕ, ДАТУМ И БРОЈ
ОДЛУКЕ
Дана 31.05.2022. године, Милија Зековић, директор, за привредно друштво SERBIA BROADBAND SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), донео је Одлуку број 0496/2022/O да се
организује наградна игра под називом SBB наградна игра “20 година са вама” бр.1.
III НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ПРИРЕЂУЈЕ НАГРАДНА ИГРА
Организује се наградна игра у роби и услугама.
Назив наградне игре је SBB наградна игра “20 година са вама” бр.1.
Наградна игра се организује на територији Републике Србије у периоду од 23. августа 2022. у 00:01
часова до 06. октобра 2022. Године у 23:59 часова.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ
Сва пунолетна физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији имају право да учествују у
Наградној игри, изузев лица запослених код приређивача и у привредним друштвима повезаним са

приређивачем, запослених у другим привредним друштвима која на било који начин учествују у
промоцији и организацији Наградне игре као и чланова њихових најужих породица (супружници,
деца, те родитељи и рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници), под условима
описаним у овим Правилима.
Малолетно лице не може учествовати у наградној игри. Лице делимично или потпуно лишено
пословне способности, за верификацију добитка и уручење било које награде, поред стављања на
увид личног документа са подацима који су у даљем тексту правила дефинисана, неопходно је да
буде у присуству законског заступника уз правоваљану идентификацију овог лица. Приређивач
задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених чињеница.
Учешћем у наградној игри сви учесници прихватају њена правила која су овде дефинисана.
V ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ
Право учешћа и могућност да освоје неку од награда имају сва пунолетна физичка лица са
пребивалиштем у Републици Србији, и то лица која су у уговорном односу са Приређивачем који је
на снази и који се примењује и која имају измирене све обавезе по том уговору према Приређивачу
закључно са 30.08.2022. године, као и сва пунолетна физичка лица са пребивалиштем у Републици
Србији која у току трајања наградне игре закључе уговор о коришћењу услуга са Приређивачем
закључно са 30.09.2022, с тим да се на та лица не примењује услов да до 30.08.2022. имају измирене
обавезе према Приређивачу настале по основу тог Уговора.
Појашњења ради, уговори закључени са Приређивачем који дају право учесницима на учешће у овој
Наградној игри су сви postpaid кориснички уговори (уговори чија се накнада фактурише на крају
месеца за претходни месец) за било коју врсту услуга из асортимана Приређивача (у даљем тексту:
Уговори). Једно лице које је страна уговорница са Приређивачем на основу више Уговора, стиче
право да учествује у овој Наградној игри и освоји награде са онолико пријава колико има Уговора на
снази, а све према условима дефинисаним у овим Правилима.
Право учешћа немају корисници услуга Приређивача на основу Уговора који током периода трајања
наградне игре у било којем моменту имају активан захтев за раскид Уговора, тачније ако такви
корисници буду учествовавли у наградној игри, па током трајања исте поднесу захтев за раскид
Уговора, исти ће бити дисквалификовани и неће имати право на награду. Право учешћа немају ни
правна лица нити предузетници који имају закључене Уговоре са Приређивачем. Право учешћа нема
лице које користи права и обавезе из Уговора по којем измирује обавезе а није страна уговорница са
Приређивачем. Али ако такво лице изврши пренос права и обавеза из Уговора на своје име, исто има
право учешћа у наградној игри према условима дефинисаним у Правилима.
Појашњења ради, свако пунолетно физичко лице које има пребивалиште на територији РС и које пре
отпочињања Наградне игре има закључен Уговор са Приређивачем који је на снази и који се
примењује, а по којем Уговору нема неизмирених доспелих обавеза закључно са 30.08.2022, као и
свако пунолетно физичко лице које има пребивалиште на територији РС које у току периода трајања
наградне игре закључно са 30.09.2022. постане корисник услуга Приређивача, на начин да са истим
закључи Уговор, стиче право учешћа у наградној игри.
Лица која испуњавају горе наведене услове, имају право и могућност да учествују у овој Наградној
игри. Да би извршили пријаву за учествовање у Наградној игри, потребно је да лица која имају право

на учешће на веб сајту www.mojsbb.rs региструју свој кориснички налог и да након тога кликну
(означе) дугме за пријављивање које недвосмислено упућује да ће предузета акција
корисника/учесника (клик) довести до аплицирања за учествовање у наградној игри (у даљем тексту:
Пријава) Да би учесник регистровао свој налог како је описано, неопходно је да унесе број свог
Уговора, e-mail адресу, ИД корисника, лозинку и потврду лозинке.
Сваки учесник који кликне одговарајуће дугме за пријављивање на наведеном веб сајту се саглашава
са свим условима наградне игре дефинисаним у овим Правилима.
Пријава за учествовање у наградној игри, тј. дугме за пријављивање за наградну игру на поменутом
веб сајту биће доступно од 23. августа 2022. године у 00:01 часова, када учествовање у Наградној игри
почиње, до 05. октобра 2022. године у 23:59 часова, када се учествовање у наградној игри закључује.
Учесник, а самим тим и добтиник награда, може бити искључиво лице које је у активном уговорном
односу (уговорна страна) са Приређивачем, те сходно томе не постоји могућност учествовања у име
и за рачун другог, тј. Ако такво лице поднесе Пријаву, исто неће стећи услов за награду.
Све информације у вези са Наградном игром и преузимањем награда учесници могу добити на
интернет страници https://sbb.rs/nagradna-igra-20-godina-sa-vama-2022.
Сврха приређивања наградне игре је промовисање јубилеја у пословању Прирећивача у трајању од
20 година и награђивање корисника Приређивача тим поводом на начин како је дефинисано у
Правилима.
VI ИЗНОС НАГРАДНОГ ФОНДА, ВРСТА, БРОЈ И ВРЕДНОСТ ДОБИТАКА
ТАБЕЛА 1. НАГРАДНИ ФОНД У РСД

НАЗИВ НАГРАДЕ

УТЕШНА
награда
бр. 1
УТЕШНА
награда
бр. 2
УТЕШНА
награда
бр. 3
УТЕШНА
награда
бр. 4

URBAN ранац

34.299.10

Укупан
број
награда

ЦЕНА РСД комад

ЦЕНА / тотал
нето (РСД)

500

642,40 РСД без ПДВ-а

321.200,00
РСД без ПДВ-а

60

24.165,83 РСД без ПДВ-а

1.449.949,80
РСД без ПДВ-а

15

29.165,83 РСД без ПДВ-а

437.487,45
РСД без ПДВ-а

HILAND бицикл

Dirt Jump HIS008GY26
XIAOMI MI електрични
тротинет 1S са XIAOMI
Haylou паметним
сатом GPS Haylou

LS02

Цена / тотал бруто са
ПДВ-ом РСД

770,88 РСД са ПДВ-ом

Samsung Galaxy таблет

A8 SMX200NZAEEUC

ЦЕНА РСД комад са
ПДВ-ом

10

38.332,50 РСД без ПДВ-а

383.325,00
РСД без ПДВ-а

385.440,00 РСД са
ПДВ-ом
28.999,00 РСД са
ПДВ-ом

34.999,00 РСД са
ПДВ-ом
45.999,00 РСД са
ПДВ-ом

1.739.940,00 РСД са
ПДВ-ом

524.984,94 РСД са
ПДВ-ом

459.990,00 РСД са
ПДВ-ом

ГЛАВНА
награда

➢

TOYOTA
YARIS CROSS
хибридни
аутомобил

1.5 HSD 5D
E-CVT Sport
Biton
аутомобил

1

2.979.061,7248 РСД, без
ПДВ-а

2.979.061,7248
РСД, без ПДВа

3.574.873,60 РСД са
ПДВ-ом

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАГРАДНОГ ФОНДА

3.574.873,60 РСД са
ПДВ-ом

6.685.228,54 РСД са
ПДВ-ом

Вредност главне награде је 30.440 ЕУР (са ПДВ), односно по средњем курсу НБС на дан 02.06.2022.године (који износи
117,4400 дин) 3.574.873,06 дин. (са укљученим ПДВ).

Добитни фонд чини роба.
Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја предвиђеног
овим правилима, нити се исте могу заменити за новац.
Добитни фонд се састоји од следећих награда:
➢ 500 x URBAN ранац 34.299.10
➢ 60 x Samsung Galaxy таблет A8 SM-X200NZAEEUC
➢ 15 x Hiland бицикл Dirt Jump HIS008GY-26
➢ 10 x XIAOMI Mi електрични тротинет 1S са Xiaomi Haylou паметним сатом GPS Haylou LS02
1 x TOYOTA YARIS CROSS хибридни аутомобил 1.5 HSD 5D E-CVT Sport Biton аутомобил

VII НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА
Сви учесници наградне игре подношењем Пријаве на горе описан начин биће сврстани у базу
података из које ће бити извучени добитници награда.
ИЗВЛАЧЕЊЕ УТЕШНИХ И ГЛАВНЕ НАГРАДЕ
Сви учесници који у току трајања наградне игре, односно од 23. августа 2022. у 00:01 часова до 05.
октобра 2022. године у 23:59 часова, изврше Пријаву на горе описани начин и која испуњавају услове
ближе описане у Параграфу IV и V биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући
софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски методом случајног одабира извући случајног
добитника утешних награда и главне награде.
Извлачење добитника УТЕШНИХ и ГЛАВНЕ награде биће вршено дана 06.10.2022. године у 12,00
часова.
Прво се извлачи добитник ГЛАВНЕ награде, а затим добитници УТЕШНИХ награда и то по следећем
редоследу: добитници Утешне награде број 4, добитници Утешне награде број 3, добитници Утешне
награде број 2 и добитници Утешне награде број 1.

Биће извучено укупно 585 добитника УТЕШНИХ награда и то Утешне награде број 1 – 500 добитника,
Утешне награде број 2 – 60 добитника, Утешне награде број 3 – 15 добитника, Утешне награде број 4
- 10 добтиника и 1 добитник ГЛАВНЕ награде.
Једно лице може бити добитник УТЕШНЕ награде више од једног пута, тачније једно лице може бити
добитник утешне награде било које врсте (утешне награде број 1, 2, 3 или 4) онолико пута колико
пута буде извучено као добитник али са различитим бројевима Уговора. Појашњења ради, како једно
лице може имати више закључених Уговора са Приређивачем, те како може учествовати у наградној
игри са онолико Пријава колико има Уговора, уколико такво лице буде извучено за више награда али
са различитим Уговорима, стиче право на сваку награду за коју буде извучено, под условима који су
даље дефинисани.
Добитник УТЕШНЕ награде (било које врсте – Утешне награде број 1, 2, 3 или 4) може бити добитник
и ГЛАВНЕ награде, али под условом да је за Главну награду извучено на основу другог Уговора у
односу на Уговор за који је извучено за Утешну награду (било које врсте – Утешну награду број 1, 2, 3
или 4).
Дакле, једно лице може бити добитник и Главне награде и Утешних награда онолико пута за колико
пута буде извучено као добитник, али да је за сваку награду извучено са различитим Уговором.
Објављивање добитника ГЛАВНЕ и УТЕШНИХ награда, тј. објављивање свих добитника биће вршено
на интернет страници https://sbb.rs/nagradna-igra-20-godina-sa-vama-2022 најкасније у року од 15
дана од дана извлачења добитника награда. Добитници ће се објављивати на начин да ће на
поменутој интернет страници бити објављени бројеви Уговора на основу којих су добитници
извучени.
Извлачење и утврђивање резервних добитника награде
Поред добитника за сваку од награда ће бити извучени и резервни добитници (по 1000 за сваку од
УТЕШНИХ награда и 100 за ГЛАВНУ награду), за случај да се накнадно испостави да Добитна Пријава
није валидна, тачније уколико извучени добитник не испуњава услове описане у параграфу IV и V или
уколико се добитнику не може уручити награда из разлога дефинисаних овим правилима па је тиме
изгубио право на награду. Резервни добитници ће бити рангирани по редоследу извлачења као
„први, други, трећи, четврти и тако редом резервни добитник“ за сваку појединачну УТЕШНУ награду
према редоследу који је дефинисан за извлачење УТЕШНИХ награда, односно „први, други, трећи,
четврти и тако редом резервни добитник“ за Главну награду. У случају потребе резервни добитници
ће бити контактирани након завршетка наградне игре.
Први резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог добитника и који
ће добити награду у случају да испуњава услове дефинисане у овим Правлима и ако прво извучени
добитник буде дисквалификован као добитник, из било ког разлога прописаног овим правилима.
Други резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог резервног
добитника и који ће добити награду у случају да испуњава услове дефинисане у овим Правлима и
ако прво извучени добитник и прво извучени резервни добитник буду дисквалификовани као
добитници, из било ког разлога прописаног овим правилима.
Трећи резервни добитник је учесник који је извучен следећи након друго извученог резервног
добитника и који ће добити награду у случају да испуњава услове дефинисане у овим Правлима и

ако прво извучени добитник, прво извучени резервни добитник и друго извучени резервни добитник
буду дисквалификовани као добитници, из било ког разлога прописаног овим правилима.
Сваки даљи резервни добитник ће бити извучен након претходног извученог резервног добитника и
исти ће добити награду уколико испуњава услове дефинисане у овим Правлима и ако прво извучени
добитник и сви остали претходно извучени резервни добитници пре тог резервног добитника буду
дисквалификовани као добитници, из било ког разлога прописаног овим правилима.
VIII НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ
О исходу утврђивања добитника води се записник који мора садржавати: место и време утврђивања
добитника, датум одобрења наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена
правила наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања, имена и презимена
председника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме и адресу, те назив и
вредност награде добитника.
Записник потписују сви чланови комисије.
Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника наградне игре спроводи комисија од три
члана, и то:
- Јован Зечевић, председник
-

Сашо Цундер, члан,

-

Ненад Дуловић, члан.

IX НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ИЗНОСА ФОНДА ДОБИТАКА И РЕЗУЛТАТА ИГАРА
Фонд добитака наградне игре и резултати игре биће објављени на интернет страници
https://sbb.rs/nagradna-igra-20-godina-sa-vama-2022 најкасније у року од 15 дана од дана извлачења
добитника награда.
X ОБАВЕШТАВАЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНИМ НАГРАДАМА
Истог дана када је награда извучена, приређивач ће, након што утврди да добитник испуњава услове
описане у параграфу IV и V, обавестити добитника путем e-maila који је учесник оставио приликом
регистровања свог корисничког налога (описаног у пaрагарафу V) да је извучен као добитник, те га
упутити да на званичном сајту приређивача www.mojsbb.rs може по свом броју Уговора да утврди да
је добитник награде, коју је награду освојио и начин преузимања награде. Истом приликом
Приређивач ће од добитника затражити да му добитник у року од 5 дана пошаље број мобилног
телефона и адресу на коју награду треба послати (под условом да је адреса на коју треба послати
награду у РС), а код Главне награде и ЈМБГ и то на мејл адресу sbbnagradnaigra@sbb.co.rs.
Уколико добитник Приређивачу не достави горе тражене податке у року од 5 дана од дана
обавештења, исти губи право на награду и тиме престају даље обавезе приређивача према
добитнику, а предметна награда ће бити додељена првом резервном добитнику, односно сваком
следећем резервном добитнику уколико претходни не поступи по наведеном.
Приређивач ће Утешне награде доставити добитнику путем поште или курирске службе на адресу
коју добитник буде назначио, а која се искључиво налази у Републици Србији и то најкасније у року

од 60 дана од завршетка Наградне игре. Приликом уручења награде, добитник је дужан да лицу које
му буде уручивало награду а које је овлашћено од Приређивача, достави на увид личну карту како
би лице које буде уручивало награду утврдило идентитет добитника. Уколико се испостави да лице
коме се награда уручује, није лице које је носилац Уговора (уговорна страна) закљученог са
Приређивачем, лице овлашћено за доставу награде исту неће уручити том лицу, већ ће се та награда
уручити првом следећем резервном добитнику.
Добитник ће о достави награде бити обавештен од стране курирске службе или поште путем СМС
поруке или телефонског позива. Након два неуспела покушаја доставе и неуспелог уручивања
награде, иста се враћа Приређивачу и Добитник губи право на награду, а Приређивач ће награду
уручити првом следећем резервном добитнику.
Уколико било која награда на описан начин не буде могла да буде уручена ни једном добитнику
(укључујући све резервне добитнике), таква награда ће остати недодељена.
Добитник Главне награде ће исту преузети у продајном салону добављача награде у Новом Саду
(TAGO CAR DOO улица Зрењанински пут број 6, Нови Сад) најкасније у року од 120 дана од завршетка
Наградне игре,с тим да Приређивач задржава право да наведени рок буде и дужи услед више силе,
кашњења испоруке награде од стране добављача награде или разлога који се Приређивачу не могу
приписати у кривицу. Трошкове, таксе и порез на промет апсолутних права у вези награде и преноса
права својине на добитника сносиће SBB. Трошкове регистрације возила сносиће добитник.
Уколико Приређивач омогући добитнику да награду преузме у некој од својих пословница, исти ће
га о томе благовремено обавестити, те ће добитник моћи да изабере да ли ће награду преузети у
пословници Приређивача или путем курирске службе.
При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним
пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде, чиме престају све даље обавезе приређивача
наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.
Освојене награде нису преносиве и добитници код приређивача их не могу заменити за новчану
противвредност нити за било коју другу награду.
XI НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ О ПРАВИЛИМА ИГРЕ
Правила игре биће објављена у дневном листу „Danas“ који се дистрибуира на територији целе
Србије и на интернет страници https://sbb.rs/nagradna-igra-20-godina-sa-vama-2022 најмање 8 дана
пре отпочињања наградне игре и о томе ће приређивач обавестити Управу за игре на срећу, у року
од три дана од дана објављивања.
XII ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ
Приређивач има право да уз јавно обавештавање једнострано откаже наградну игру у било којој фази
уколико је дошло до догађаја који имају карактер више силе и о томе ће учеснике обавестити на горе
наведеној интернет страници и листу Данас. Вишом силом ће се посебно, али не и искључиво,
сматрати проглашење епидемије заразне болести на територији Републике Србије или делу
територије, проглашење ванредног стања и друге мере донете од стране надлежних државних
органа које ограничавају спровођење наградне игре и/или доделу и преузимање награда.
Ако би настала нека од горе наведених околности додељивање и дистрибуција награда ће бити
одмах обустављена једностраном одлуком приређивача, те ће приређивач јавно објавити на горе

наведеној интернет страници и листу Данас разлоге који су довели до прекида извлачења и
дистрибуције награда. Приређивач не одговара за било какву штету која може настати услед прекида
наградне игре у смислу овог члана.
XIII ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА У ИГРИ
Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати
наведених Правила и законских прописа.
Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују правила. Организатор
задржава право да у сваком тренутку врши проверу валидности Пријаве. Организатор задржава
право да дисквалификује учеснике који не поштују Правила, или који су преваром или на било који
други недозвољен начин који се противи духу сврхе Наградне игре остварили право на награду и
учествовање.
Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде ближе описане у Параграфу VI, те да
исте ни у ком случају не могу бити замењене за новац.
Све потребне информације у вези са наградном игром учесник може добити слањем упита на mail
адресу sbbnagradnaigra@sbb.co.rs.
Све жалбе и рекламације учесници могу да шаљу на адресу sbbnagradnaigra@sbb.co.rs, а о којим
жалбама и рекламацијама одлучиваће Приређивач. У случају основаних жалби Приређивач се
обавезује да их у што краћем року отклони и о томе обавести учеснике наградне игре.
XIV САГЛАСНОСТ
У случају награђивања, добитник се саглашава да Приређивач има право да користи број Уговора,
а у сврху јавног објављивања резултата наградне игре. Уколико добитник није сагласан са
поменутом објавом наведених података, исти има право да захтева од Приређивача да се
његови/њени подаци не објаве, или ако су исти већ објављени, да се у том случају уклоне. Такав
захтев добитник може послати Приређивачу на мејл адресу sbbnagradnaigra@sbb.co.rs, а
Приређивач ће у том случају поступити по захтеву добитника тј његове/њене податке неће
објавити, а уколико их је објавио, исте ће уклонити.
Сви подаци о личности учесника који буду достављени Приређивачу у вези са наградном игром
и уручивањем Утешних награда и Главне награде, као и у вези са слањем свих потребних
обавештења у вези са наградном игром и наградама, и испуњавањем обавеза Приређивача
предвиђених Законом о играма на срећу укључујући али се не ограничавајући на име и презиме,
е-маил адресу, број телефона, поштанску адресу, адресу пребивалишта, IP адресу, фотографију,
ЈМБГ и сваки други податак који је учесник својевољно дао Приређивачу (у даљем тексту:
“Подаци о личности”) ће се третирати са највишим стандардима безбедности и поверљивости у
складу са Законом о заштити података о личности Републике Србије (у даљем тексту: “Закон”).
Подаци о личности учесника (пуно име и презиме, е-маил адреса, број телефона, поштанска
адреса, адреса пребивалишта, IP адреса, фотографија, ЈМБГ, као и сваки други податак који је
учесник добровољно дао Приређивачу) ће бити прикупљени, обрађени и коришћени од стране

Приређивача за потребе организације и реализације наградне игре, слања потребних
обавештења, као и објављивање добитника на начин како је у овим Правилима дефинисано.
Приређивач ће Податке о личности искористити и обрађивати на територији Републике Србије.
Приређивач ће предузети све техничке, кадровске и организационе мере у циљу заштите
Података о личности.
Добитник је обавештен да Приређивач његове Податке о личности може доставити поштанском
и/или било ком другом лицу овлашћеном од стране Приређивача за доставу и уручење награде
ради слања награде, као и за слање потребних обавештења у вези са наградом.
Приређивач ће Податке о личности обрађивати и чувати пет година. Учесник сагласност за
прикупљање, обраду и коришћење својих података може опозвати у сваком тренутку и то тако
што ће послати писани захтев на адресу Приређивача или на е-маил адресу
sbbnagradnaigra@sbb.co.rs, након чега је обрада података о личности недозвољена.
У складу са Законом, учесник има право да у складу са чланом 26. Закона од Приређивача захтева
приступ Подацима о личности, право на исправку или брисање својих података о личности у
складу са чл. 29. и 30. Закона, право на ограничење обраде у складу са чланом 31. Закона, права
на преносивост података у складу са чланом 36. Закона, као и право на приговор у складу са
чланом 37. Закона.
Учесник има право на опозив пристанка у било које време, с тим што опозив пристанка не утиче
на допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива, ако се обрада врши на основу члана 12.
став 1. тачка 1. Закона или на основу члана 17. став 2. тачка 1. Закона.
Учесник има право да у складу са чланом 82. Закона поднесе притужбу Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ако сматра да је обрада података
о његовој личности извршена супротно одредбама Закона.
Давање података о личности је обавеза лица на које се подаци односе ради организовања,
спровођења и реализације наградне игре, као и испуњавања законских обавеза Приређивача
због чијег недавања Приређивач наградне игре може да дисквалификује учесника односно лице
које је ускратило давање података о личности који се на њега односе.
Аутоматизовано доношење одлуке, укључујући профилисање, као било који облик
аутоматизоване обраде који се користи да би се оценило одређено својство личности, може се
применити према учеснику само у изузетним случајевима и под условима и на начин из члана 38.
Закона, као и у складу са сврхом Закона и његовим заштитним одредбама које се односе на
личности чији се подаци штите.

На основу одредаба Закона о заштити података о личности учесници имају право да захтевају
обавештење, стављање на увид и/или копију података који се односе на учесника и сва права на
основу увида (исправка, ажурирање и друго), као и право да пристанак за обраду опозову у
сваком тренутку и то тако што ће послати писани захтев на адресу Приређивача.
Поред тога, учесници имају право да ограниче обраду података о личности, право на преносивост
података, као и право на приговор. У случају опозива подаци учесника се бришу и након
подношења захтева за опозив учесник губи право на даље учешће у наградној игри, односно на
награду. У случају недозвољене обраде података о личности, учесници могу да остварују своја
права у складу са правним прописима Републике Србије подношењем притужбе надлежном
органу (Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности) на обраду
података о личности који се односе на њега/њу.
XV ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА
Сви захтеви за доделу награда које Приређивач буде примио након истека рока трајања наградне
игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим Правилима неће се разматрати,
нити ће на основу тих захтева учесник-играч остваривати било каква права према Приређивачу.
Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде у
већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима.
XVI ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно
добављачу награда и представницима робних марки додељених материјалних производа.
Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету
(укључујући стварну штету и измаклу добит), који настану као последица учестовања у наградној игри
и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

XVII ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
Добитници награда немају обавезу плаћања било којих пореза, такси нити других терета у вези са
наградама, нити порез на доходак грађана. Приређивач се обавезује да, уместо добитника, плати
порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.
XVIII ТРОШКОВИ
Трошкове организовања наградне игре сноси приређивач.
XIX ОБЈАВЉИВАЊЕ
Правила наградне игре биће депонована код приређивача.
По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 30 дана обавестити Управу за игре на срећу о
резултатима наградне игре са подацима о:
-фонду добитака са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности;
-добитницима.
XX НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРОВА

У случају спора надлежан је стварно надлежан суд у Београду.
XXI СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија.

у Београду, дана 03.06.2022.године
за Приређивача:
Милија Зековић, директор

