PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI NAGRADNE IGRE
»20. OBLETNICA E.LECLERC – GLAVNA NAGRADA FIAT 500 HYBRID«

1.člen: SPLOŠNO
Organizator nagradne igre »20. OBLETNICA E.LECLERC – GLAVNA NAGRADA FIAT 500 HYBRID« je
podjetje Rudnidis d.o.o., Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana.
Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije, v poslovalnici E.Leclerc v Ljubljani, Jurčkova cesta
225, 1000 Ljubljana in v trgovini Leposana®, v zlatarni Le Manège à Bijoux® ter v Gurmanskem kotičku
v Ljubljani, v času od vključno 4. 11. do vključno 21. 11. 2020 do 20:45 ure.
2. člen: SODELOVANJE
V nagradni igri imajo pravico sodelovati vse polnoletne fizične osebe, ki so davčni rezidenti Republike
Slovenije s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Rudnidis d.o.o. in njihovi ožji družinski člani;
zaposleni v podjetjih KLEMM VAROVANJE d.o.o. ter Eko čiščenje 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.
K nagradni igri za sodelovanje v žrebu za glavno nagrado osebni avtomobil Fiat 500 Hybrid lahko
pristopijo vsi, ki v času od 4. 11. 2020 do 21. 11. 2020 do 20:45 ure:
- izpolnijo kupon, ki ga na blagajni prejmejo ob nakupu izdelka, ki je v katalogu označen z
modro zvezdo ali
- izpolnijo kupon, ki ga prejmejo na informacijah E.Leclerc.

Izdelki, ki so označeni z modro zvezdo v katalogu z veljavnostjo od 4. – 14. 11. 2020:
ekstra deviško olivno olje Iliada 1 l, keksi Leibniz 200 g, čips Crunchips 150 g, jetrna ali čajna
pašteta Gavrilović 3x100 g, ekonom lonec Elo 6 l, večnamenski nož Swibo 10 cm, vrečke za
smeti s trakom 60 l Alu-Fix, notranja zidna barva Jupol classic 10 l, Cedevita 1000 g, Radenska
classic 1,5 l, Prosecco Solligo 0,75 l, Fever tree 0,5 l, Aperol 1 l, mehčalec za perilo Duel soft
lotus 2,7 l, razmaščevalec Meglio 750 ml, detergent Persil 100 pranj, šamponi Schauma 400
ml, sir Livada Pomurske mlekarne, desert Monte maxi 4/1 400 g, sadni jogurt Jogobella 400 g,
vsi pakirani siri Zelene doline 300 g, mlečni namazi Zelene doline 150 g, vse eko mesnine
Mesarstvo Čadež, tatarski biftek Mesarstvo Čadež, britvaste kozice Kvibo 30/50 1 kg, kumarice
Droga 680 g, borovnice Marque Repere 650 g
Izdelki, ki so označeni z modro zvezdo v katalogu z veljavnostjo od 11. – 21. 11. 2020:
strižnik las Panasonic ER-GC63-H503, sesalnik Vox SL-159 RED, Vegeta 1 kg, namaz Viki Duo
380 g, soljen čips Chio 150 g, slani ali rebrasti čips San Carlo 180 g, Barcaffé Cappuccino 150 g
ali 180 g, namaz pekmez sliva Bakina Tajna 375 g, strojček za vakuumiranje slim Reber, vrečke
za vakuumiranje 20x30 cm Reber, kokosova voda Notus 4+2, Cockta 1,5 l in 0,5 l, Jamnica 1,5
l, detergent za pranje perila Faks Aquamarine 12 kg, zobna pasta Signal 125 ml, bakalar Olivia,
vsi okusi 150 g, Istrska panceta Histris - v kosu ali narezek 80 g, ABC Classic 500 g, pirini tortelini
s pršutom ali ajdovi ravioli Mlinotest 250 g, kranjska klobasa Mesartsvo Čadež, francoska
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solata Mesarstvo Čadež, smetana za kuhanje Meggle 200 ml ali 500 ml, suha salama Anton
600 g, pečenice Anton 480 g, telečje hrenovke Anton 280 g, vsi napitki Joya 1 l, piščančji mini
file ali piščančji file zrezki Pivka 400 g, Kinder Bueno 117 g - 129 g, bio oljčno olje Mediterra
500 ml, kokosovo olje HealtycO 500 ml, baterijski vložki Varta 10/1, UV lučka za dezinfekcijo
DisiLight, riž aborio Scotti 1 kg, 100% bio sok aronije 3 l, rižev napitek Scotti 1 l
Nakup ni pogoj za sodelovanje v žrebanju za glavno nagrado osebni avtomobil Fiat 500 Hybrid.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s temi pravili nagradne igre.
3. člen: NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad je osebni avtomobil rdeče barve Fiat 500 Hybrid.
Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrada v nobenem primeru ni prenosljiva na
drugo osebo.
4.člen: POTEK ŽREBANJA NAGRADNE IGRE
V žrebanju za glavno nagrado, osebni avtomobil Fiat 500 Hybrid, bodo sodelovali vsi udeleženci, ki
bodo izpolnili kupon, ki so ga med 4. in 21. novembrom 2020 prejeli ob nakupu izdelka iz kataloga,
označenega z modro zvezdo. Če stranka kupi več enakih izdelkov, označenih z modro zvezdo, prejme
le en kupon za sodelovanje v nagradni igri. Če pa stranka kupi več različnih izdelkov (ne glede na
količino), označenih z modro zvezdo, prejme za vsak različen izdelek po en kupon (primer: ob nakupu
1x ekstra deviško olivno olje Iliada 1 l, 2x keksi Leibniz 200 g, in 5x čips Crunchips 150 g stranka

prejme 3 kupone).
Žrebanje osebnega avtomobila Fiat 500 Hybrid bo potekalo znotraj podjetja Rudnidis. d.o.o., Jurčkova
cesta 225, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo potekalo pod strogim nadzorom tričlanske (3-članske) komisije,
ki jo določi organizator. Žrebanje bo izvedeno 1. 12. 2020, rezultati žrebanja pa bodo objavljeni
najkasneje do 4. 12. 2020 na spletni strani e-leclerc.si in na časovnici strani Facebook E.Leclerc
Ljubljana.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
5. 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 nezakonitih pripomočkov, vseh vrst manipulacije, sodelovanja preko društev
nagradnih iger, avtomatskih storitev ali profesionalnih storitev nagradnih iger.
V primeru izključitve udeležencev lahko organizator zahteva povrnitev nagrade.
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6. člen: OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD
O prevzemu glavne nagrade, osebnega avtomobila Fiat 500 Hybrid, se nagrajenec dogovori z
organizatorjem nagradne igre.
Pred izročitvijo glavne nagrade 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, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19), 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. Skladno s
108. členom Zakona o dohodnini se nagrada ne všteva v letno dohodninsko osnovo, če vrednost
dobitka ne presega 42 eur.
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, 22/14 – odl. US, 25/14
– ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) organizatorju
nagradne igre ni potrebno odtegniti in plačati, če je izračun le-te nižji od dvajset evrov (20,00 eur).
Organizator sodelujočega, ki bo nagrajen, opozarja, da obstaja možnost, da bo zaradi prejema nagrade
lahko razporejen v višji dohodninski razred.
7. 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 JeanFrancois Higonet.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov podjetja Rudnidis d.o.o. je odvetnik Andrej Knehtl,
zaposlen pri odvetnici Vesni Gorjup Zupančič, Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Maribor,
elektronski naslov: andrej@gorjup.net.
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.
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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 osebne podatke, ki so
zavedeni na kartici zvestobe E.Leclerc: ime, priimek, rojstni datum, elektronska pošta in telefonska
številka ter podatke, ki jih je organizator pridobil z izpolnjenimi kuponi.
Zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov bo organizator zgolj od nagrajencev nagradne igre naknadno
zahteval davčno številko, ki jo bo po uporabi za davčne namene izbrisal oz. 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) na spletni strani http://www.e-leclerc.si z namenom obveščanja o rezultatih
žrebanja. Rezultati žrebanja bodo objavljeni najkasneje 4. 12. 2020 na spletni strani www.e-leclerc.si,
FB socialnem omrežju in Linkedinu.
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.
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 varstvo.podatkov@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: varstvo.podatkov@rudnidis.si. Organizator bo
zahtevo izpolnili v roku 1 meseca, ta rok se v primeru utemeljenih razlogov lahko podaljša za največ dva
meseca.
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.
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8. člen: KONČNE DOLOČBE
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 4. 11. 2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na
vpogled na spletni strani www.e-leclerc.si in pri informacijah v trgovinah E.LECLERC.
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 4. 11. 2020

E.LECLERC Slovenija
RUDNIDIS d.o.o.
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