
SPLOŠNI PRAVILNIK NAGRADNIH IGER, 

ki potekajo na strani Facebook E.Leclerc Maribor 

 

 

 

1.člen: OSNOVNI PODATKI 

Organizator posamezne nagradne igre je družba Rudnidis d.o.o., Jurčkova cesta 225, Ljubljana (v 

nadaljevanju »organizator«). 

 

Nagradne igre potekajo na družabnem omrežju Facebook na način, ki je podrobneje opredeljen v tem 

pravilniku, in v obdobju, ki je navedeno v objavi vsake posamezne nagradne igre na strani Facebook 

E.Leclerc Maribor. 

 

Nagradne igre niso na nikakršen način povezane, sponzorirane, podprte ali organizirane s strani 

podjetja Facebook. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradnih 

igrah, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino nagradnih iger je 

izključno odgovoren organizator. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z 

nagradnimi igrami. 

 

Pogoji nagradnih iger in dodatne informacije o nagradnih igrah so objavljeni na strani www.e-

leclerc.si. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila nagradnih iger. 

 

2.člen: DOLOČILA POSAMEZNE NAGRADNE IGRE 

Za sodelovanje v posamezni nagradni igri veljajo omejitve, določene v pričujočem pravilniku 

nagradnih iger. 

 

V posamezni nagradni igri imajo pravico sodelovati vse fizične osebe, ki so davčni rezidenti Republike 
Slovenije s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. 
 

V posamezni nagradni igri ne smejo sodelovati samostojni podjetniki in pravne osebe. 

 

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri se smatra, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne 

igre, v katerih sodelujejo, in so na vse pogoje in pravila v zvezi s konkretno nagradno igro tudi pristali. 

Nakup v poslovalnicah organizatorja ni pogoj za sodelovanje v posamezni nagradni igri. 

 

Za sodelovanje v posamezni nagradni igri mora udeleženec slediti navodilom v objavi na časovnici 

E.Leclerc Maribor, ki poziva k posamezni nagradni igri, ter odgovoriti na zastavljeno vprašanje. 

Upoštevani bodo odgovori, ki bodo oddani do konca dneva, navedenega v objavi konkretne nagradne 

igre. Udeleženec lahko v posamezni nagradni igri sodeluje enkrat, v primeru več odgovorov pa se bo 

upošteval le prvi odgovor. Nagrado lahko vsak sodelujoči v posamezni nagradni igri prejme največ 

enkrat. 

 

Nagradno vprašanje se oblikuje za vsako nagradno igro posebej in je objavljeno neposredno v objavi 

posamezne nagradne igre na strani Facebook E.Leclerc Maribor.  

  



Če udeleženec svoje podatke umakne s časovnice posamezne nagradne igre oz. izbriše svoj odgovor v 

času potekanja posamezne nagradne igre, se šteje, da se iz konkretne nagradne igre umika. 

 

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri se udeleženec strinja z objavo svojega imena in priimka v 

okviru objave nagrajencev konkretne nagradne igre. 

 

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu ali drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči s 

sodelovanjem v nagradni igri. 

 

3. člen: NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE 

Udeleženci, ki bodo podali odgovor na zastavljeno vprašanje, sodelujejo v nagradnem žrebu ob koncu 

posamezne nagradne igre. Nagradni žreb poteka v roku 5 delovnih dni po zaključku nagradne igre. 

 

Nagradni žreb vsakič poteka elektronsko ob prisotnosti tričlanske komisije organizatorja. Žrebanje 

vsakič poteka v prostorih organizatorja in ni javno. Izžrebanih je toliko nagrajencev, kolikor nagrad je 

razpisanih neposredno v objavi posamezne nagradne igre. Nagrajenci posamezne nagradne igre so 

vsakič izžrebani med vsemi udeleženci konkretne nagradne igre, ki podajo pravilni ali ustrezni 

odgovor na zastavljeno vprašanje. Izbira je dokončna, pritožba na izbor komisije ni mogoča.  

 

Organizator nagrajenca o prejeti nagradi v okviru posamezne nagradne igre obvesti v roku petih (5) 

delovnih dni po žrebu. Obvesti ga na časovnici www.facebook.com/eleclerc.maribor pod objavo 

izžrebanega nagrajenca. Nagrajenec je na časovnici pozvan, da pošlje zasebno sporočilo z imenom, 

priimkom, domačim in elektronskim naslovom v treh (3) dneh od poziva.  

 

Organizator nagrajencu na njegovo zasebno sporočilo pošlje navodila za prevzem nagrade in 

morebitno izjavo o osebnih podatkih in davčni številki. Izpolnjeno in podpisano izjavo mora 

nagrajenec posredovati na naslov Rudnidis d.o.o., Tržaška cesta 67a, Maribor, na informacije v 

trgovini ali na e-naslov: info@maribor.leclerc najpozneje v roku treh (3) delovnih dni od njegovega 

prejema. 

 

Organizator nagradne igre nagrajenca pozove, da nagrado osebno prevzame v roku desetih (10) dni 

od datuma obvestila o načinu prevzema nagrade. 

 

Smatra se, da nagrajenec odstopa od sodelovanja v posamezni nagradni igri, se odreka nagradi in od 

organizatorja nagradne igre ni upravičen zahtevati izročitve nagrade v primerih, ko:  

- se nagrajenec na sporočilo na časovnici (pod odgovorom nagrajenca), s katerim ga 

organizator nagradne igre obvešča o tem, da je nagrajenec, ne odzove v treh (3) delovnih 

dneh ali 

- nagrajenec ne odda vseh zahtevanih osebnih podatkov do datuma v obvestilu, s katerim ga 

organizator nagradne igre poziva k njihovi oddaji ali 

- ne prevzame nagrade osebno v danem roku.  

 

V tem primeru je organizator do nagrajenca prost vseh obveznosti. Nagrada, namenjene temu 

udeležencu nagradne igre, bo ostala nepodeljena in jo lahko organizator uporabi za kateri koli drug 

namen. 

https://www.facebook.com/eleclerc.maribor


 

4.člen: NAGRADE  

Organizator v okviru posamezne nagradne igre ob koncu trajanja nagradne igre podeli eno ali več 

nagrad, ki so vsakič razpisane neposredno v objavi konkretne nagradne igre.  

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali izplačati v gotovini. Nagrada v nobenem primeru 

ni prenosljiva na drugo osebo. 

 

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 nagrajence opozarja, da obstaja možnost, da bodo zaradi prejema nagrade lahko 

razporejeni v višji dohodninski razred. 

 

5. člen: IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE 

Organizator si pridržuje pravico izključiti udeležence iz posamezne nagradne igre brez opozorila v 

primeru:  

- kršitve pogojev sodelovanja v posamezni nagradni igri, 

- objave žaljivih, neprimernih in drugače spornih komentarjev ali fotografij, 

- 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.  

 

6. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKA 

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 d.o.o., Jurčkova cesta 225, Ljubljana, 

matična številka 2285207000, davčna številka SI 89391969, ki jo zastopa direktor Jean-Francois 
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.  
 
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 izpolnjeno izjavo.  
 
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.  
 
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@maribor.leclerc. 

 

Osebne podatke v okviru posamezne nagradne igre lahko udeleženci kadarkoli po koncu izvedene 

igre sami umaknejo s časovnice. Če podatke umaknejo v času potekanja konkretne nagradne igre, se 

šteje, da se iz nagradne igre umikajo. 

 

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@maribor.leclerc.  
 
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. 

 

7. 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.   

 

8. člen: KONČNE DOLOČBE 

Splošni pravilnik nagradnih iger, ki potekajo na strani Facebook E.Leclerc Ljubljana, prične veljati z 

dnem 30. 8. 2022. V času trajanja nagradnih iger je povezava do pravil v vsaki nagradni objavi na FB 

časovnici E.Leclerc Maribor. 

 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev posamezne 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 posamezni nagradni igri pomeni pristanek na vsa določila tega pravilnika. Vse 

morebitne nejasnosti glede razlage tega pravilnika in nepredvidene primere bo suvereno reševal 

organizator.  

 

 

 

 

V Ljubljani, 30. 8. 2022 

http://www.ip-rs.si/

