Pravilnik nagradne igre »LJUBEZEN POD SREČNO ZVEZDO«
1. člen: Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »LJUBEZEN POD SREČNO ZVEZDO« je Zavod Emendo Gavce, Gavce 28,
3327 Šmartno ob Paki. Organizator objavlja nagradno igro za naročnika Centrice Real Estate Ljubljana
d.o.o. v reklamne namene za obiskovalce nakupovalnega centra Qcenter Ptuj.
2. člen: Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 11. do 25. februarja 2019 v nakupovalnem centru Qcenter Ptuj.
3. člen: Objava nagradne igre:
Nagradna igra je objavljena v nakupovalnem centru Qcenter Ptuj, na spletni strani www.qcenter.si
ter drugih informativnih materialih oz. internih medijih znotraj in pred oziroma okolici nakupovalnega
centra Qcenter Ptuj.
4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri:
Sodelujoči v nagradni igri lahko sodelujejo z računi* za opravljene nakupe v kateri koli trgovini /
lokalu nakupovalnega centra Qcenter Ptuj, ki so jih opravili v času, določenih v 2. členu tega
pravilnika, in sicer tako:
 da opravijo nakup (ne glede na vrednost nakupa) v obdobju od 11. do 25. 2. 2019,
 na hrbtno stran računa prilepijo nalepko (nalepke prejmejo na blagajni trgovine / lokala
ali si jo vzamejo na zbiralnem mestu pri žrebalni skrinjici,
 izpolnijo na nalepki zahtevane osebne podatke, ter s podpisom soglašajo z obdelavo
navedenih osebnih podatkov, skladno z 10. členom tega pravilnika,
 in račun odvržejo v žrebalno skrinjico,
ali na spletni strani www.qcenter.si odgovorijo na nagradno vprašanje.
(*)Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) v 12. člen (obvestilo o računu in obveznost
kupca), v točki (2) določa: Kupec blaga oziroma prejemnik storitve mora prevzeti račun in ga zadržati
neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi
davčnega organa ali Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
Žrebalna skrinjica, kamor sodelujoči odvržejo račun, ni postavljena na mesto neposrednega
poslovnega prostora trgovine / lokala, zato na tem mestu inšpektor ne more zahtevati računa od
kupca / stranke ali jo oglobiti.
5. člen: Nagradni sklad in nagrade
Skupna vrednost nagrad nagradnega sklada je 656 EUR. Med vsemi sodelujočimi z opravljenim
nakupom v kateri koli trgovini / lokalu v nakupovalnem centru Qcenter Ptuj in sodelujočimi z
odgovorom na nagradno vprašanje na spletni strani se bo izžrebala ena glavna nagrada in 20
praktičnih nagrad:
-

(1) glavna nagrada (a): wellness paket za dve osebi v Termah Ptuj v vrednosti 228 eur na
osebo

-

20 praktičnih nagrad (b): vstopnica za kopanje v vrednosti 10 eur / vstopnica

Glavna nagrada v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini – ZDoh-2
obdavčena kot drugi dohodek, zato se skladno z zakonodajo za prejemnike teh nagrad izvede davčni
postopek in plača akontacija dohodnine, kot je opredeljeno v 8. členu tega pravilnika. Ostale nagrade
ne presegajo vrednosti 42,00 EUR, zato davčni postopek ni potreben.
Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Prenos glavne nagrade na tretjo
osebo ni možen. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne. Če izžrebanec glavne nagrade,
ki na podlagi tega Pravilnika ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje
pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.
6. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri:
Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p. - ji v nagradni igri ne morejo
sodelovati. Enako velja za zaposlene na strani organizatorja in naročnika nagradne igre (kot navedeno
v 11.členu tega pravilnika).
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki v času trajanja nagradne igre (po 2. členu
tega pravilnika) ali odgovori na nagradno vprašanje na spletni strani ali v kateri koli trgovini
nakupovalnega centra Qcenter Ptuj opravi nakup in nato na računu na hrbtni strani čitljivo in v celoti
navede svoje podatke (obvezni podatki: ime, priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj,
podpis, telefonska številko ali številka mobilnega telefona, neobvezno: naslov elektronske pošte). Pri
tem si sodelujoči lahko pomaga z nalepko za sodelovanje v nagradnem žrebanju, ki jo lahko prejme v
trgovinah / lokalih nakupovalnega centra Qcenter Ptuj ali pri žrebalni skrinjici. Nalepko prilepi na
hrbtno stran računa.
Če sodelujoči ne želi sodelovati z originalnim računom, lahko za sodelovanje v nagradni igri ob
nakupu na blagajni prodajnega mesta pridobi duplikat računa ali izdela fotokopijo računa. Sodelujoči
odda ustrezno izpolnjen račun, duplikat ali fotokopijo v žrebalno skrinjico, ki je postavljena v
nakupovalnem centru Qlandia.
Udeleženci s sodelovanjem na spletni strani lahko sodelujejo večkrat, vendar z vsakim email
naslovom samo enkrat. Z računi za opravljen nakup lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar z
vsakim računom za opravljen nakup sodelujejo samo enkrat. Vsak udeleženec v nagradni igri si lahko
pridobi samo eno nagrado. V primeru, da je izžreban večkrat, ni upravičen do dodatnih nagrad in se
namesto njega izžreba drug nagrajenec.
Zlorabo nagradne igre predstavlja sodelovanje s fiktivnimi ali neobstoječimi računi, sodelovanje z
istim računom večkrat (fotokopije, duplikati in original), računi za opravljene nakupe izven časovnega
obdobja trajanja nagradne igre, z računi za opravljene nakupe v drugih nakupovalnih centrih ali
trgovinah. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator nagradne igre možnost
takšnega udeleženca izključiti iz sodelovanja v nagradni igri oz. ga v primeru, da je izžreban, izločiti,
sodelujoči pa posledično ni upravičen do nagrade. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali
kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.
V žrebanje bodo vključeni le posamezniki, ki bodo pravočasno odgovorili na nagradno vprašanje na
spletni strani, to je do 25. 2. 2019 do 23.59 ure oziroma oddali račun v skrinjico pred končanim
delovnim časom centra na ta dan.

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z
nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.
7. člen: Žrebanje:
Žrebanje se bo izvedlo na sedežu organizatorja nagradne igre in sicer 1. 3. 2019 ob 9. uri.
8. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade:
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.qcenter.si, najkasneje v roku treh (3-eh)
delovnih dni po končanem žrebanju, to je do 6. marca 2019.
(a)Izžrebani nagrajenec glavne nagrade (kot navedeno v 6. členu tega pravilnika) bo v roku treh (3-eh)
delovnih dni po končanem žrebanju pisno ali po telefonu iz strani organizatorja pozvan k predložitvi
davčne številke in enotne matične številke občana (za obe osebi, ki bosta koristili nagrado), ki se
potrebujeta za ureditev zakonsko določenega davčnega postopka. Nagrajenec mora najkasneje do
15. marca 2019 organizatorju nagradne igre sporočiti zahtevane podatke. Če izžrebanec ne izpolnjuje
s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne
posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako
organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec
izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Ko nagrajenec sporoči organizatorju davčno številko ter ostale zahtevane podatke za ureditev
prevzema nagrade, ta nagrado, darilni bon za wellness paket za dve osebi v Termah Ptuj, pošlje
nagrajencu skupaj z obvestilom o žrebanju po pošti, priporočeno in s povratnico, v roku največ 30 dni
od datuma žrebanja oz. najkasneje do 1. aprila 2019.
Organizator se zaveže, da bo za nagrajenca izvedel vse zakonsko določene davčne postopke.
Zakonsko določena akontacija dohodnine iz naslova nagradnih iger ne bremeni nagrajencev.
Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.
V kolikor nagrajenec ne prevzame poštne pošiljke do vključno 30. 5. 2019, nagrada zapade,
nagrajenec pa ni opravičen do prejema nagrade.
(b)Nagrajenci, ki prejmejo vstopnice za kopanje (20), bodo vstopnice prejeli po pošti, s priporočeno
pošiljko in povratnico najkasneje do 15. marca 2019.
V kolikor nagrajenec ne prevzame poštne pošiljke do vključno 30. 5. 2019, nagrada zapade,
nagrajenec pa ni opravičen do prejema nagrade.
9. člen: Komisija nagradnega žrebanja:
Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:
•
•
•

Barbara Zacirkovnik (Zavod Emendo Gavce) – predsednica komisije
Nika Horvat (Qlandia marketing d. o. o.) – članica komisije
Polonca Kladnik (Zavod Emendo Gavce) – članica komisije

Pri žrebanju bo prisoten vsaj eden od članov komisije. V zapisniku nagradnega žrebanja bodo zapisani
prisotni pri žrebanju (vsaj eden član komisije).
10. člen: Zasebnost in varstvo podatkov:
V zvezi z izvedbo nagradne igre neizogibno pride do zbiranja nekaterih osebnih podatkov
udeležencev. Brez popolne izpolnitve nalepke oziroma pisnega sporočila in posredovanja davčne
številke v primeru prejema glavne nagrade, sodelovanje v nagradni igri ni možno. Podatki se zbirajo
na podlagi privolitve, ki jo udeleženec poda s podpisom na nalepki oziroma pripisom in podpisom na
pisnem obvestilu.
Brez navedenih podatkov izvedba nagradne igre ni možna, saj kontaktne podatke potrebujemo, da
udeležence lahko obvestimo o prejemu nagrade, davčna številka nagrajenca pa je potrebna zaradi
izpolnitve davčnih obveznosti povezanih s prejemom nagrade. Imena in priimki ter kraj bivanja
nagrajencev bodo objavljeni na spletnih straneh organizatorja, v sredstvih javnega obveščanja in na
spletni strani www.qcenter.si
Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti naročnika in organizatorja nagradne igre s
področja varovanja osebnih podatkov in skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih
podatkov (trenutno Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/2004 in nadaljnji, ZVOP-1) in
Uredba EU 2016/679 (GDPR).
V skladu z veljavno evropsko in slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter
skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, velja da, je naročnik, Centrice Real Estate Ljubljana
d.o.o. upravljavec osebnih podatkov, organizator nagradne igre, Zavod Emendo Gavce, pa
obdelovalec osebnih podatkov.
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot obdelovalcu osebnih podatkov dovoljuje obdelovalo
osebnih podatkov (ime in priimek, kraj bivanja in GSM številka, e-pošta) za namene izvedbo nagradne
igre, obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu, objavo imena in priimka ter kraja bivanja
nagrajencev v sredstvih javnega obveščanja. Naročniku kot upravljavcu osebnih podatkov sodelujoči
v nagradni igri dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje naslednje njegove osebne podatke: ime in
priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, GSM številka in e-pošta in davčna številka
nagrajencev. Navedene osebne podatke bo upravljavec obdeloval za naslednje namene: izvedbo
nagradne igre, obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu, objavo imena in priimka ter kraja
bivanja nagrajencev v sredstvih javnega obveščanja, po morebitnem predhodnem dodatnem
potrditvenem protokolu sodelujočih preko elektronske pošte ali SMS sporočila pa tudi za namene
neposrednega in/ali ciljanega trženja ter obveščanja o novostih in poslovni ponudbi, to je za:
pošiljanje reklamnih materialov in sporočil (navadnih, e-sporočil, SMS, MMS) na uporabnikov naslov
(fizični in/ali elektronski) in telefonsko številko, ki jo uporabnik posreduje upravljavcu.
Organizator in obdelovalec se zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam ali jih
izvozila v tretje države, razen če tako določajo veljavni predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov
ima posameznik možnost od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni
podatki, pravico do vpogleda, prepisa, izpisa in posredovanja podatkov drugemu upravljavcu,
kopiranja, dopolnitve, popravka, omejitve, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov,
skladno z veljavnimi predpisi.
Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo
osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov info@qlandia.si ali pisno
na naslov: Centrice Real Estate Ljubljana d. o. o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Upravljalec

mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Upravljalec bo hranil
osebne podatke sodelujočih v nagradni igri do uresničitve namena, za katerega se obdelujejo (rok
hrambe) oziroma dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz
zbirke osebnih podatkov organizatorja. Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, uničijo,
blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon ali drug predpis za posamezne vrste osebnih podatkov ne
določajo drugače. Za brisanje osebnih podatkov v elektronski obliki se uporabi takšna metoda
brisanja, da je nemogoča rekonstrukcija vseh ali dela brisanih podatkov.
Za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje
posameznik, upravljavec ne odgovarja. Posameznik je dolžan sam poskrbeti za točnost vseh
posredovanih podatkov. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je
upravljavcu posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na posameznika.
Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek ter
kraj bivanja) v sredstvih javnega obveščanja, na www.qlandia.si z namenom obveščanja o rezultatih
žrebanja oz. prevzema nagrade.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih
tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh
morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje
teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti
organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre »LJUBEZEN POD SREČNO ZVEZDO« potrjujejo,
da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo,
da bodo ravnali v skladu s Pravili in pogoji nagradne igre.
11. člen: Ostale določbe:
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku lahko razveljavi ali spremeni pogoje
nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni, tehnični vzroki ali višja sila.
12. člen: Pravila:
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo
nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov 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 spletni strani www.qcenter.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna
izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti
odvetnika.
13. člen: Reševanje sporov:
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen: Veljavnost pravil:
Pravila pričnejo veljati z 11. februarjem 2019.

