Pravilnik spletne Facebook nagradne igre
»QL darilna kartica FB Maj 2 «
1. člen: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju organizator).
2. člen: NAMEN
Organizator objavlja nagradno igro v namene promocije blagovne znamke Qlandia. Nagradna igra
poteka od 29. 5. 2019 do 31. 5. 2019, do 20h na Facebook strani Qlandia in zaključi ob definiranem
času (20h). Uporabniki, ki bodo v nagradni igri sodelovali po preteku nagradnega obdobja, ne bodo
vključeni v nagradno žrebanje.
3. člen: OBJAVA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra je objavljena na družbenem omrežju Facebook, in sicer na Facebook strani Qlandia
(https://www.facebook.com/Qlandia/). Nagradna igra ni organizirana v povezavi z družbo Facebook
Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njenimi podružnicami ter ni na kakršen koli
način sponzorirana, podprta ali kako drugače povezana z imenovano družbo. Prejemnik podatkov,
posredovanih s strani udeležencev, ni družba Facebook, temveč Qlandia marketing d.o.o., kot
upravljalec Facebook strani Qlandia. Prejete informacije se uporabljajo izključno za namen nagradne
igre. Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator in ne družba Facebook. Družba Facebook
obenem v povezavi z nagradno igro ne prevzema nobene odgovornosti.
4. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so starejši od 13 let
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji
- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook
- v celoti izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v skladu z nagradno objavo na Facebook strani Qlandia
(https://www.facebook.com/Qlandia/)
Nagradna objava nagradne igre zahteva odgovor na nagradno vprašanje. Nagradna objava:
QL DARILNA KARTICA – NAGRADNA IGRA
Na INFO točki katerih trgovin in megamarketov je mogoče kupiti Darilno kartico Qlandia? Rešitev
zapišite v komentar in se potegujte za 20 eur dobroimetja na e-Darilni kartic Qlandia. 👏
p.s. – pomoč na linku >> https://www.qlandia-kartica.si/si/
Pogoji nagradne igre:
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam,
pravne osebe in s. p.-ji v akciji ne morejo sodelovati. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči
sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa ta pravilnik nagradne igre in se z njimi strinja.

5. člen: ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV
Pogoj za uvrstitev v nagradno žrebanje je odgovor na nagradno vprašanje na Facebook strani
Qlandia. Žrebanje nagrajencev se bo izvajalo v roku 4 dneh po zaključku nagradnega obdobja na
sedežu organizatorja nagradne igre. Nagrajenci bodo v roku 4 dneh od žrebanja o nagradi obveščeni
preko zasebnega sporočila na omrežju Facebook. Med vsemi, ki bodo izpolnjevali pogoje sodelovanja
v nagradni igri, bo izžreban 1 nagrajenec, ki bodo prejel nagrado definirano v 6. členu tega pravilnika.
6. člen: NAGRADE
Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:
•

1x e-Darilna kartica v vrednosti 20 eur

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti. Izid
žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.
7. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku
obvesti organizator.
Nagrada definirana v 6. členu tega Pravilnika, ne presega 42 €, zato nagrajenec ni dolžan
posredovati svoje davčne številke, prav tako nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v
davčnem letu.
Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja v zasebnem sporočilu na
Facebook strani Qlandia predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek ter naslov (na katerega
želi prejeti nagrado).
Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
Če nagrajenec v dveh dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi
pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V takem primeru je organizator prost
vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa bo ostala nepodeljena.
Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na posredovan naslov v roku 15 dni po prejetju vseh
zahtevanih podatkov iz . odstavka tega člena. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade
organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem
podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo
nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih
https://www.facebook.com/Qlandia in http://www.qlandia.si.
Nagrajenec lahko odkloni prevzem nagrade. Če nagrajenec nagrado odkloni, se šteje, da nagrade ne
želi prejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti, vezanih na to
nagradno igro. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.
8. člen: KOMISIJA

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo
•
•

Nika Horvat (Qlandia marketing d. o. o.) – predsednica komisije
Mojca Pavlišič (Qlandia marketing d. o. o.)

9. člen: PRIJAVA NAGRADE DAVČNEMU ORGANU
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade ali izplačljive v gotovini. Nagrade niso obdavčene po
Zakonu o dohodnini, saj nagrada ne presega vrednost 42 € in nagrajenec ni zavezanec za plačilo
dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini.
10. člen: OBVEZUJOČA PRAVILA
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo nagradne
igre in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se
obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v
celoti na vpogled na spletnem mestu www.qlandia.si. Za tolmačenje posameznih členov tega
pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in
pooblasti pravno službo organizatorja.
V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z
ustreznimi popravki ponovi.
11. člen: IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE
V primeru kršitve navedenih pravil in pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje
pravico, da izključi te osebe iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki
uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.), lažne profile ali si
drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z
njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Tudi sodelovanje
preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z
nagradnimi igrami ni dovoljeno.
V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade
ali zahtevajo nazaj že izplačane oz. izročene nagrade.
12. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočemu
nastala zaradi udeležbe v nagradni igri ali v primeru nedosegljivosti strežnika, razen če je organizator
škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. Nadalje organizator ne odgovarja za kakršne koli
tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov. Organizator je odgovoren
samo za škodo, ki bi nastala naklepno ali zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih
obveznosti. Navedeno ne velja za škodo nastalo v primeru smrti, telesnih poškodb ali poslabšanja
zdravja.
13. člen: PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE
Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega
opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih

razlogov npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ali
programski opremi) ali iz pravnih razlogov pravilno izvajanje igre ni mogoče zagotoviti. V primeru, da
se prekine igra zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, ki je škodo
povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo.
14. člen: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov Ur. list RS, št. 9 / 7; v nadaljevanju ZVOP-1), da organizator igre hrani
podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne. Pridobljene
osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za
namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, vključno z družbo
Facebook. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in
računovodskimi predpisi. Bazo sodelujočih v nagradni igri bo podjetje Qlandia marketing d.o.o.
hranilo za čas treh let, in sicer do 25. 4. 2022. Po navedenem roku organizator nagradne igre
dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.
15. člen: SPREMEMBA PRAVIL
Organizator igre – Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1 Ljubljana, si pridržuje pravico, da
v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če za to obstajajo vsebinski, komercialni ali
tehnični vzroki.
16. člen: OSTALE DOLOČBE
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Qlandia marketing d.o.o. in
njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi
nagradne igre.
Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s
prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne
akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski
naslov: info@qlandia.si.
17. člen: REŠEVANJE SPOROV
Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega
oziroma po potrebi tudi druge udeležence. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim
žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.
18. člen: VELJAVNOST PRAVIL
Pravila pričnejo veljati dne 29. 5. 2019.
Ljubljana, 29. 5. 2019
Qlandia marketing d.o.o.

