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PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI NAGRADNE IGRE  
»Božič v E.Leclercu ... vsak dan« 

 
1.člen: SPLOŠNO 
Organizator nagradne igre »Božič v E.Leclercu ... vsak dan« je podjetje Rudnidis d.o.o., Jurčkova cesta 
225, 1000 Ljubljana. 
 
Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije, v poslovalnici E.Leclerc Ljubljana, Jurčkova 
cesta 225, 1000 Ljubljana.  
 
Nagradna igra poteka v dveh časovnih sklopih:  

1. v času od vključno 1. 12. 2018 do vključno 29. 12. 2018 do 16:59 ure;  

2. v času od vključno 29. 12. 2018 od 17:00 ure dalje do vključno 31. 12. 2018 do 18:00 ure.  

 

2. člen: NAGRADNI SKLAD 
Nagradni sklad predstavlja/jo:  

1. darilni boni E.Leclerc Ljubljana v skupni vrednosti 32.190,00 

(dvaintridesettisočstodevetdeset) EUR, in sicer 1.769 darilnih bonov E.Leclerc Ljubljana po 10 

(deset) EUR in 725 darilnih bonov E.Leclerc Ljubljana po 20 (dvajset) EUR. 

2. Dva osebna avtomobila Toyota Aygo.  

 
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na 
drugo osebo. 
 
3. člen: PRAVICA DO SODELOVANJA 
V tistem delu nagradne igre, ki se nanaša na dnevni žreb darilnih bonov E.Leclerc, imajo pravico 
sodelovati vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali rezidenti Republike 
Slovenije s stalnim ali z začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki so imetniki kartice E.Leclerc. V nagradni 
igri je možno sodelovati zgolj s fizično kartico E.Leclerc, ne pa tudi npr. s kartico E.Leclerc, ki jo ima 
uporabnik naloženo na svojem mobilnem telefonu ali kateri koli drugi elektronski napravi. 
 
V tistem delu nagradne igre, ki se nanaša na žreb dveh osebnih avtomobilov Toyota Aygo, imajo 
pravico sodelovati vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali rezidenti 
Republike Slovenije s stalnim ali z začasnim prebivališčem v Sloveniji; vendar ne smejo sodelovati 
zaposleni v podjetju Rudnidis d.o.o. in njihovi ožji družinski člani; tisti, ki so sodelovali pri pripravi ali 
izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter samostojni podjetniki in pravne osebe. 
 
4. člen: NAČIN SODELOVANJA 
V delu nagradne igre, v kateri podeljujemo darilne bone E.Leclerc lahko sodelujejo vsi imetniki kartice 
E.Leclerc, ki v času od vključno 1. 12. do vključno 31. 12. 2018 pri enem od treh naprav v trgovskem 
centru poskenirajo črtno kodo svoje kartice E.Leclerc. Kartico je možno poskenirati enkrat dnevno 
vsak dan v času trajanja nagradne igre, pri čemer se kot enkratno skeniranje šteje skeniranje kartice 
na le eni izmed treh naprav v trgovskem centru. S skeniranjem kartice na eni izmed treh naprav v 
trgovskem centru je tako dnevna omejitev udeleženca za sodelovanje v tej nagradni igri izčrpana in 
istega dne ta udeleženec ne more več skenirati svoje kartice na nobeni izmed treh naprav v 
trgovskem centru.  
 
V obdobju od 1. 12. 2018 do 29. 12. 2018 do vključno 16:59 ure ima vsak udeleženec možnost 
dnevno osvojiti enega od darilnih bonov E.Leclerc v vrednosti 10 EUR ali 20 EUR ali kupon za 
sodelovanje v žrebu za enega od dveh avtomobilov Toyota Aygo. Dne 25.12.2018 in dne 26.12.2018 
je trgovski center v skladu z zakonodajo zaprt, zato ob teh dnevih nagradna igra ne poteka. 
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V obdobju od 29. 12. 2018 od vključno 17:00 ure dalje do 31. 12. 2018 do vključno 18:00 ure ima vsak 
udeleženec možnost osvojiti zgolj enega od darilnih bonov E.Leclerc v vrednosti 10 EUR ali 20 EUR.  
 
Vsak imetnik kartice E.Leclerc s skenom svoje kartice E.Leclerc avtomatično sodeluje v podeljevanju 
darilnih bonov E.Leclerc v vrednosti 10 ali 20 EUR.  
 
Vsak udeleženec v nagradni igri, ki v času od 1. 12. 2018 do 29. 12. 2018 do vključno 16:59 ure ne 
zadene darilnega bona E.Leclerc, prejme kupon, s katerim lahko sodeluje v žrebu za enega od dveh 
avtomobilov Toyota Aygo. 
 
Dnevno se podeli 86 darilnih bonov E.Leclerc v skupni vrednosti 1.110 EUR, od tega 61 darilnih bonov 
E.Leclerc po 10 EUR in 25 darilnih bonov po 20 EUR. Dne 25.12.2018 in dne 26.12.2018 je trgovski 
center v skladu z zakonodajo zaprt, zato ob teh dnevih nagradna igra ne poteka. 
 
Ko udeleženec poskenira kartico E.Leclerc, počaka 5 sekund. Čez 5 sekund se na zaslonu naprave 
izpiše rezultat sodelovanja.  
 
Če udeleženec zadane darilni bon E.Leclerc, se izpiše »Čestitamo, zmagali ste!« 
 
V času od 1. 12. 2018 do vključno 29. 12. 2018 do 16:59 ure se udeležencu, ki darilnega bona ne 
zadane, izpiše »Poskusite srečno znova jutri!«, hkrati pa naprava natisne kupon, s katerim udeleženec 
lahko sodeluje v žrebu enega od dveh avtomobilov Toyota Aygo.  
 
V času od 29. 12. 2018 od 17:00 dalje do 31. 12. 2018 do 18:00 ure se udeležencu, ki darilnega bona 
ne zadane, izpiše »Poskusite srečno znova jutri!«.  
 
Ko udeleženec zadane darilni bon E.Leclerc, se s kuponom iz naprave oglasi pri informacijah 
trgovskega centra E.Leclerc Ljubljana, kjer prevzame svoj darilni bon. V času od 1. 12. 2018 do 
vključno 29. 12. 2018 do 16:59 hkrati z darilnim bonom udeleženec prejme tudi kupon, s katerim 
lahko sodeluje v žrebu za enega od dveh avtomobilov Toyota Aygo. 
 
V žrebu za enega od dveh osebnih avtomobilov Toyota Aygo je možno sodelovati le z originalno 
natisnjenim kuponom na posebnem papirju, ki ga izda naprava ali ki ga udeleženec pridobi pri 
informacijah trgovskega centra E.Leclerc Ljubljana. Fotokopirani ali kako drugače reproducirani 
kuponi niso veljavni.  
 
Udeleženec, ki želi sodelovati v žrebu za enega od dveh avtomobilov Toyota Aygo, prejeti kupon 
lastnoročno izpolni in podpiše ter odda v za to pripravljen boben v trgovskem centru.  
 
V žreb bodo vključeni le nagradni kuponi, ki so jih udeleženci v nagradni igri oddali neposredno v 
boben za žrebanje v trgovskem centru. Po pošti poslani ali kako drugače oddani kuponi v žrebu ne 
bodo sodelovali.  

Za pravilno izpolnjen nagradni kupon se šteje tisti, na katerem so pravilno, čitljivo in lastnoročno 
izpolnjeni osebni podatki: ime in priimek, prebivališče (ulica, poštna številka in pošta), datum rojstva, 
elektronski naslov (če ga nagrajenec ima) in telefon ter lastnoročni podpis. Vsi nepravilno, nečitljivo 
ali nepopolno izpolnjeni nagradni kuponi bodo izločeni iz nagradne igre. 

Poškodovani, nečitljivi ali kakorkoli drugače uničeni nagradni kuponi, iz katerih niso razvidni osebni 
podatki, neizpolnjeni ali pomanjkljivo izpolnjeni kuponi, nepravilno oddani kuponi ter kuponi 
udeležencev, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje iz 2. odstavka 3. člena tega pravilnika ali so v 
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nasprotju z 2. odstavkom 3. člena tega pravilnika, ne sodelujejo v nagradnem žrebanju in organizator 
zanje ne odgovarja. Če je takšen nagradni kupon izžreban, je kupon neveljaven in je v zvezi z njim 
organizator nagradne igre do izžrebanca prost vseh obveznosti, organizator nagradne igre pa izžreba 
novega nagrajenca. 
 
Z vsako kartico E.Leclerc je možno sodelovati le enkrat dnevno. Osebe, ki kartice E.Leclerc nimajo, v 
podeljevanju darilnih bonov E.Leclerc ne morejo sodelovati, vendar lahko kupon za sodelovanje v 
žrebu enega od dveh avtomobilov Toyota Aygo v času od 01. 12. 2018 do vključno 29. 12. 2018 do 
16:59 prejmejo pri informacijah trgovskega centra E.Leclerc Ljubljana. Oseba, ki kartice E.Leclerc 
nima, bi pa jo želela imeti, si jo lahko da narediti pri informacijah trgovskega centra E.Leclerc 
Ljubljana in jo prejme takoj.  
 
Udeleženec nagradne igre sme s svojo kartico E.Leclerc v času trajanja nagradne igre sodelovati 
večkrat, a le enkrat dnevno. V času trajanja nagradne igre lahko prejme več darilnih bonov E.Leclerc 
in več kuponov, s katerimi lahko sodeluje v žrebu za enega od dveh osebnih avtomobilov Toyota 
Aygo, vendar je lahko za enega od osebnih avtomobilov Toyota Aygo izžreban samo enkrat ter ima 
pravico le do enega avtomobila. V primeru, da se pri žrebu avtomobila izkaže, da je nagrajenec, ki je 
že pridobil pravico do avtomobila, izžreban ponovno, se tak žreb razveljavi ter za ta del nagradne igre 
ponovno izvede. 
 
Uporaba drugih kartic ali podobnih nosilcev črtnih kod je strogo prepovedana. Udeleženca, ki se 
posluži takšnih dejanj, se iz nagradne igre izključi. V primeru, da udeleženec z uporabo napačne 
kartice napravo blokira in s tem organizatorju povzroči škodo na napravi, je za nastalo škodo 
odškodninsko odgovoren.  
 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s temi pravili nagradne igre.  
 
5.člen: POTEK ŽREBANJA NAGRADNE IGRE 
Podelitev darilnih bonov E.Leclerc poteka avtomatsko in naključno na vsaki od treh naprav v 

trgovskem centru vsak delovni dan v odpiralnem času v obdobju od 1. 12. 2018 do vključno 31. 12. 

2018. 

 

Žrebanje vsakega od dveh osebnih avtomobilov Toyota Aygo bo potekalo javno v dveh ločenih 

žrebanjih:  

1. en avtomobil Toyota Aygo bo podeljen v soboto, 22. 12. 2018 s pričetkom ob 17:00 uri;   

2. en avtomobil Toyota Aygo bo podeljen v soboto, 29. 12. 2018 s pričetkom ob 17:00 uri.  

Obe žrebanji bosta potekali v poslovalnici E.Leclerc v Ljubljani, Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana ob 
prisotnosti tričlanske (3-članske) komisije, ki jo določi organizator. Prisotnost na žrebanju ni obvezna 
za pridobitev nagrade. Na vsakem žrebanju se izžreba po enega nagrajenca, ki prejme osebni 
avtomobil Toyota Aygo, in po enega rezervnega nagrajenca. 
 
Udeleženec nagradne igre sme s svojo kartico E.Leclerc v času trajanja nagradne igre sodelovati 
večkrat, a le enkrat dnevno. V času trajanja nagradne igre lahko prejme več darilnih bonov E.Leclerc 
in več kuponov, s katerimi lahko sodeluje v žrebu za enega od dveh osebnih avtomobilov Toyota 
Aygo, vendar je lahko za enega od osebnih avtomobilov Toyota Aygo izžreban samo enkrat ter ima 
pravico le do enega avtomobila. V primeru, da se pri žrebu avtomobila izkaže, da je nagrajenec, ki je 
že pridobil pravico do avtomobila, izžreban ponovno, se tak žreb razveljavi ter za ta del nagradne igre 
ponovno izvede. 
 
V žrebu za enega od dveh osebnih avtomobilov Toyota Aygo je možno sodelovati le z originalno 
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natisnjenim kuponom na posebnem papirju, ki ga izda naprava ali ki ga udeleženec pridobi pri 
informacijah trgovskega centra E.Leclerc Ljubljana. Fotokopirani ali kako drugače reproducirani kuponi 
niso veljavni. V primeru, da se pri žrebu avtomobilov izkaže, da je izžreban tak nedovoljen kupon, se 
žreb razveljavi in za ta del nagradne igre ponovno izvede. 
 
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 
6. člen:  IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE 
Organizator si pridržuje pravico izključiti udeležence iz nagradne igre brez opozorila v primeru: 

- kršitve pogojev sodelovanja v nagradni igri, 

- sodelovanja v imenu tretjih oseb z njihovo vednostjo ali brez, 

- uporabe nedovoljenih ali nezakonitih pripomočkov,  

- kakršne koli nedovoljene manipulacije 

 

Kot nedovoljen in nezakonit pripomoček se štejejo vsa sredstva in kuponi, ki niso bili izdani s strani 

organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre za žreb enega od dveh avtomobilov Toyota 

Aygo izda kupon vnaprej določene oblike, vsebine in materiala. Udeleženec kupon prejme, ko ga izda 

naprava, na kateri je poskeniral svojo kartico E.Leclerc ali pri informacijah trgovskega centra E.Leclerc 

Ljubljana. Fotokopirani ali kako drugače reproducirani kuponi niso veljavni. V primeru, da se pri žrebu 

avtomobilov izkaže, da je izžreban tak nedovoljen kupon, se žreb razveljavi in za ta del nagradne igre 

ponovno izvede. Organizator nagradne igre je do udeleženca nagradne igre, ki je uporabil nedovoljen 

kupon, prost vseh obveznosti iz naslova tega kupona.  

 

V primeru izključitve udeležencev lahko organizator zahteva povrnitev nagrade.  
 
7. člen: OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD 
Organizator nagradne igre vsakega dobitnika darilnega bona E.Leclerc o nagradi obvesti takoj po 
skeniranju kartice E.Leclerc z izpisom obvestila na zaslonu igralnega avtomata. V primeru nagrade 
sodelujoči iz naprave prejme nagradni kupon, s katerim se oglasi pri informacijah, kjer nagrado 
prevzame.  
 
Nagrajenec mora darilni bon prevzeti takoj oz. še isti dan pri informacijah trgovskega centra E.Leclerc 
Ljubljana.  
 
Prevzem je možen le s predložitvijo originalnega nagradnega kupona.  
 
Če nagrajenec darilnega bona ne prevzame isti dan, izgubi pravico do darilnega bona in organizator 
nagradne igre je do takšnega nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova tega darilnega bona. 
 
Prejemnik darilnega bona se nagradi odpove tako, da svoje darilnega bona ne prevzame.  
 
Če kateri koli darilni bon ne bo podeljen ali ne bo prevzet v navedenem roku, se ta darilni bon ne 
podeli (ponovno žrebanje se ne izvede) in ga lahko organizator porabi v druge marketinške namene. 
 
Organizator nagradne igre oba dobitnika osebnih avtomobilov Toyota Aygo o prejemu nagrade 
obvesti pisno s priporočeno pošto.  
 
O prevzemu osebnega avtomobila se nagrajenca dogovorita z organizatorjem nagradne igre. 
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Pred izročitvijo osebnega vtomobila Toyota Aygo je dobitnik dolžan podjetju Rudnidis d.o.o. 
predložiti vse zahtevane podatke (davčno številko, osebne podatke) – lahko jih pošlje na elektronski 
naslov: info@rudnidis.si ali osebno odda pri informacijah v hipermarketu Ljubljana. 
 
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – 
odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16), nagrada pa se obdavči kot drug dohodek po navedenem 
zakonu. Plačilo in izvedbo plačila akontacije dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove opravi 
organizator nagradne igre, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo pa 
gredo v breme nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini 
prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. 
 
Akontacije dohodnine, v skladu s 282. členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2, Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 
40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) organizatorju nagradne igre ni potrebno odtegniti in plačati, če 
je izračun le-te nižji od dvajset evrov (20,00 EUR). V davčno osnovo se ne všteva dobitka, če vrednost 
dobitka ne presega 42 evrov. 
 
Nagrajenci osebnega avtomobila Toyora Aygo so dolžni organizatorju nagradne igre povrniti del 
stroškov v višini 25% od bruto vrednosti nagrade, kolikor sicer znaša vrednost akontacije dohodnine 
skladno z davčno zakonodajo. Navedena obligacijska obveznost se mora izpolniti najkasneje do 
datuma in na način, kot je naveden na prejetem obvestilu. Hkrati mora nagrajenec do datuma, 
navedenega na prejetem obvestilu, oddati vse zahtevane podatke (osebne podatke in davčno 
številko). Če  nagrajenec do navedenega datuma na obvestilu ne bo oddal vseh zahtevanih podatkov 
ter izvedel plačila obligacijske obveznosti, kot je le-ta opredeljena v tem odstavku, od organizatorja 
nagradne igre ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru do nagrajenca 
prost vseh obveznosti. V tem primeru organizator nagradne igre avto podeli rezervnemu nagrajencu. 
Če rezervni nagrajenec ne izpolni v tem členu navedenih zahtev, je organizator do njega prost vseh 
obveznosti. V tem primeru nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, ostanejo 
nepodeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen. 
 
Organizator sodelujoča, ki bosta prejela osebi avtomobil Toyota Aygo, opozarja, da obstaja možnost, 
da sta zaradi prejema nagrade lahko razporejena v višji dohodninski razred. 
 
Prejemnika osebnega avtomobila Toyota Aygo sta dolžna še 1 leto od prevzema osebnega vozila 
Toyota Aygo v svojo posest obdržati na avtomobilu vse reklame organizatorja nagradne igre, s 
katerimi je organizator nagradne igre avtomobil opremil.  
 
8. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Rudnidis d.o.o. se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstva osebnih podatkov, določene s 
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o 
varstvu osebnih podatkov. 
 
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je družba RUDNIDIS trgovina, d.o.o., Jurčkova cesta 225, 1000 
Ljubljana, matična številka 1413694000, davčna številka SI 91433835, ki jo zastopa direktor Jean-
François Higonet.  
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov podjetja Rudnidis d.o.o. je: odvetnica Mojca 
Vertačnik, zaposlena pri odvetnici Vesni Gorjup Zupančič, Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 
Maribor, elektronski naslov: mojca@gorjup.net. 
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Upravljavec osebne podatke udeležencev nagradne igre obdeluje na podlagi a alineje 1. odstavka 6. 
člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Osebe, mlajše od 18 let, 
privolitve ne morejo podati.  
 
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do 
preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje 
zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat 
veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
(Uredba EU 2016/679). 
 
Za zgoraj navedeni namen, t. j. za izvedbo nagradne igre, organizator uporablja naslednje podatke: 
ime, priimek, rojstni datum, naslov, elektronska pošta ali telefonska številka.     
 
Zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov bo organizator zgolj od nagrajencev nagradne igre naknadno 
zahteval davčno številko, ki jo bo po uporabi za davčne namene hranil v skladu z davčnimi predpisi. 
 
Udeleženci v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo tudi z javno objavo njihovih 
podatkov (ime in priimek, kraj bivanja) na spletni strani http://www.e-leclerc.si z namenom 
obveščanja o rezultatih žrebanja osebnih avtomobilov Toyota Aygo. Rezultati žrebanja osebnih 
avtomobilov Toyota Aygo bodo objavljeni na spletni strani www.e-leclerc.si najkasneje v šestih dneh 
po žrebu. 
 
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre organizator osebnih podatkov 
udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe 
uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen če s predpisi ni določeno drugače. 
 
Vsak udeleženec nagradne igre z izpolnjenim obrazcem za sodelovanje v nagradni igri organizatorju 
dovoljuje hranjenje in obdelavo svojih osebnih podatkov, navedenih na nagradnem kuponu za 
namene izvedbe nagradne igre. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih 
posreduje upravljavcu. Osebni podatki udeležencev se bodo hranili samo do zaključka nagradne igre, 
t. j.  do podelitve nagrad, v roku 15 dni po zaključku nagradne igre se bodo uničili, razen podatkov 
nagrajencev, ki jih bo organizator hranil v skladu z davčnimi predpisi.  
 
Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na 
zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim 
obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov info@rudnidis.si. Udeleženčevi podatki se 
bodo prenehali obdelovati nemudoma, vendar najkasneje v 15 dneh po prejemu preklica privolitve, v 
istem roku se bodo trajno izbrisali.    
 
Udeleženec v nagradni igri  lahko kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirk svojih osebnih podatkov, ki 
jih organizator nagradne igre obdeluje. Udeleženec ima pravico zahtevati dostop do osebnih 
podatkov, ki se hranijo o njem, zahtevati popravek napačno navedenih podatkov, njihov izbris, 
omejitev obdelave in pravico podati ugovor obdelavi ter zahtevati prenos podatkov drugemu 
upravljavcu, pri čemer lahko udeleženec določi, naj se podatki pošljejo njemu ali tretji osebi, kot 
določajo členi 15 – 22 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EUR 2016/679).  
 
Organizator zahteva, da udeleženec v nagradni igri vse navedene zahtevke poda pisno pri informacijah 
podjetja Rudnidis d.o.o. ali na elektronski naslov: info@rudnidis.si. Organizator bo zahtevo izpolnili v 
roku 1 meseca, ta rok se v primeru utemeljenih razlogov lahko podaljša za največ dva meseca.  
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Če udeleženec v nagradni igri meni, da je prišlo do nepravilne obdelave njegovih osebnih podatkov, 
ima pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, Ljubljana, 
www.ip-rs.si. 
 
Oba nagrajenca osebnih avtomobilov Toyota Aygo (brez rezervnih izžrebancev) bosta javna objavljena 
na spletni strani www.e-leclerc.si in na časovnici strani Facebook E.Leclerc Ljubljana v šestih dneh po 
žrebu. 
 
 
9. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI 
Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične težave, na katere nima vpliva (npr. izpadi omrežja 
ali električne energije), ali nedosegljivost strežnika.  
 
Za pravilnost posredovanih osebnih in kontaktnih podatkov so odgovorni izključno sodelujoči.   
 
10. člen: KONČNE DOLOČBE 
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 1. 12. 2018. V času trajanja nagradne igre so pravila na 
vpogled na spletni strani www.e-leclerc.si in pri informacijah v trgovini E.Leclerc Ljubljana.   
 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo 

vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih 

nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na svoji spletni strani in pri 

informacijah. 

 
Sodelovanje v nagradni igri pomeni pristanek na vsa določila tega pravilnika. Vse morebitne 
nejasnosti glede razlage tega pravilnika in nepredvidene primere bo suvereno reševal organizator.  
 
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri, in ki jih ne bi bilo mogoče rešiti 
sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.  
 
 
 
 
Ljubljana, dne 30. 11. 2018      E.LECLERC Slovenija 
         Rudnidis d.o.o. 
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