PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI SPLETNE NAGRADNE IGRE
»TORTOMANIJA« na spletni strani »www.e-leclerc.si«

1.člen: SPLOŠNO
Organizatorja spletne nagradne igre »TORTOMANIJA«, ki poteka na spletni strani www.e-leclerc.si, sta
podjetje Rudnidis d.o.o., Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana in podjetje Maridis d.o.o., Tržaška cesta
67a, 2000 Maribor.
Nagradna igra se zaključi z računalniškim žrebom, ki bo v prostorih organizatorja nagradne igre 6. 10.
2021 ob 11:00.
2. člen: NAMEN NAGRADNE IGRE
Organizator objavlja nagradno igro z namenom promocije slaščičarne E.Leclerc in spletne
strani www.e-leclerc.si.
3. člen: NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad obsega 3x 40 € v obliki darilnega bona E.Leclerc.
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na
drugo osebo.
Nagrajenec pred prevzemom nagrade sam izbere, v kateri trgovini bo unovčil darilni bon – v trgovini
E.Leclerc Ljubljana ali Maribor.
4. 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 podjetjih Rudnidis d.o.o. in Maridis d.o.o. ter 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 lahko pristopijo vsi, ki v času od vključno 22. 9. 2021 do vključno
2. 10. 2021 do 23:59 izpolnijo naslednja pogoja:
- na spletni strani www.e-leclerc.si v rubriki Nagradne igre izberejo eno od možnih izbir v
glasovanju za najboljšo torto slaščičarne E.Leclerc in
- pravilno izpolnijo spletni obrazec in svoje sodelovanje v nagradni igri potrdijo s klikom na gumb
»Pošlji«.
Nagradno vprašanje se glasi: »Katera je vaša najljubša torta v slaščičarni E.Leclerc?«.
Možni odgovori, med katerimi lahko izbira sodelujoči, pa so:
A. ČRNI GOZDIČEK, B. TORTA Z BANANO, C. BELI GOZDIČEK, D. TORTA ČOKO PIŠKOT, E. ČOKOLADNA
FANTAZIJA, F. VIŠNJEVA TORTA.
Za pravilno izpolnjen spletni obrazec se šteje tisti, ki vsebuje vse zahtevane podatke: ime in priimek,
prebivališče (ulica, poštna številka in pošta), elektronski naslov, telefon in datum rojstva.
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat, vsi dodatno oddani odgovori bodo iz žrebanja
izključeni. Vsak nagrajenec ima pravico le do ene nagrade. Ravno tako velja, da z enega elektronskega
naslova lahko z odgovorom na nagradno vprašanje sodeluje le ena oseba. Če je en elektronski naslov
pri odgovoru na nagradno vprašanje uporabljen večkrat, velja le prvi vnos.
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Nakup ni pogoj za sodelovanje v žrebu za nagrade.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili te nagradne igre.
5.člen: POTEK ŽREBANJA NAGRADNE IGRE
V žrebanju za nagrade, 3x 40 € v obliki darilnega bona E.Leclerc, bodo sodelovali vsi odgovori s pravilno
izpolnjenim spletnim obrazcem, ki bodo oddani med vključno 22. 9. in vključno 2. 10. 2021.
Žrebanje za nagrade, 3x 40 € v obliki darilnega bona E.Leclerc, bo potekalo v poslovnih prostorih
Rudnidis d.o.o., Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana, v sredo, 6. 10. 2021, ob 11. uri. Žrebanje bo
izvedeno računalniško z naključnim izborom nagrajencev. Izžrebani bodo 3 (trije) nagrajenci ter 3 (tri)
rezerve.
Pri žrebanju bo prisotna tričlanska (3-članska) komisija, ki jo določi organizator.
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 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.
7. člen: OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD
O prevzemu nagrade se bodo nagrajenci dogovorili z organizatorjem nagradne igre.
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku sedmih (7) delovnih dni od prejema obvestila
in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno
izjavo, da se odpoveduje nagradi.
Ravno tako se smatra, da se nagrajenec nagradi odpoveduje, če v predpisanem roku ne odda
zahtevanih osebnih podatkov, ki so pogoj za podelitev nagrade.
V primeru, da se en od nagrajencev nagradi odpove, se nagrada podeli rezervnemu izžrebancu, za
katerega veljajo enake v tem členu navedene obveznosti.
Če katera koli nagrada ne bo podeljena ali ne bo prevzeta v dogovorjenem roku, se ta nagrada ne podeli
(ponovno žrebanje se ne izvede) in jo lahko organizator porabi v druge marketinške namene.
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
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108. členom Zakona o dohodnini se nagrada ne všteva v letno dohodninsko osnovo, če vrednost
dobitka ne presega 42 evrov.
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 sodelujoče, ki bodo nagrajeni, opozarja, da obstaja možnost, da bodo zaradi prejema
nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred.
8. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Podjetji Rudnidis d.o.o. in Maridis d.o.o. se zavezujeta 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 v Ljubljani je družba RUDNIDIS trgovina, d.o.o., Jurčkova cesta
225, 1000 Ljubljana, matična številka 1413694000, davčna številka SI 91433835, ki jo zastopa direktor
Jean-Francois Higonet.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov v Mariboru pa je družba Maridis trgovina, d.o.o., Tržaška cesta
67a, 2000 Maribor, matična številka 2285207000, davčna številka SI 89391969, ki jo zastopa direktor
Morales Diaz Juan Ramon.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov podjetja Rudnidis d.o.o. in Maridis 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.
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 jih
udeleženec nagradne igre izpolni na kuponu za sodelovanje: ime in priimek, prebivališče (ulica, poštna
številka in pošta), elektronski naslov in telefon.
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.
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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 8. 10. 2021 na spletni strani www.e-leclerc.si.
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. (Ljubljana)
ali varstvo.podatkov@maridis.si (Maribor). 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 v Ljubljani pisno pri
informacijah podjetja Rudnidis d.o.o. ali na elektronski naslov: varstvo.podatkov@rudnidis.si ali v
Mariboru pri informacijah podjetja Maridis d.o.o. ali na elektronski naslov:
varstvo.podatkov@maridis.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.
9. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične težave, na katere nima vpliva (npr. izpadi omrežja ali
električne energije), ali nedosegljivost strežnika.
Organizator tudi ni odgovoren za morebitne nesreče ali poškodbe udeležencev, ki bi nastale zaradi
sodelovanja v posamezni nagradni igri. Sodelovanje je na lastno odgovornost.
Za pravilnost posredovanih osebnih in kontaktnih podatkov so odgovorni izključno sodelujoči.
10. člen: KONČNE DOLOČBE
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 22. 9. 2021. V času trajanja nagradne igre so pravila na
vpogled na spletni strani www.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

4

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

E.LECLERC Slovenija
RUDNIDIS d.o.o.
MARIDIS d.o.o.

Ljubljana, dne 22. 9. 2021
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