
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE
»VESELI DECEMBER V CENTRU INTERSPAR VELENJE«

1. člen
Po teh pravilih prireja SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SPAR),
nagradno igro v reklamne namene na področju republike Slovenije z znanimi dobitki  (v  nadaljevanju
nagradno igro).

2. člen
Nagradna  igra  poteka   v  trgovinah,  gostinskem  lokalu  oz.  poslovalnicah,  ki  se  nahajajo  v  CENTRU
INTERSPAR VELENJE, Šalek 112, 3320 VELENJE. Trgovine, gostinski lokal oz. poslovalnice, ki se nahajajo v
CENTRU INTERSPAR VELENJE in sodelujejo v nagradni igri  so: Interspar, Hervis, Jysk, Simple frizerstvo
MIX, Loterija Slovenije, Mobtel, Spar to Go, Trafika.
Nagradna igra poteka od  01. 12. 2021 do 28. 12.2021, do 09.00 ure. Nagradni letaki so na voljo v vseh
navedenih trgovinah, gostinskem lokalu oz. poslovalnicah, ki se nahajajo v CENTRU INTERSPAR VELENJE. 

Upoštevajoč nepredvidljive razmere zaradi COVID-19 bo obseg trgovin, ki bodo dejansko sodelovale v
nagradni igri (kje in kdaj se bo lahko bone koristilo in kje bo nagradna igra potekala) spremenjen glede na
vsakokratne objektivne okoliščine.

Pravila igre se nahajajo na upravi družbe SPAR in na spletni strani www.spar.si.

Skupna vrednost nagradnega sklada je 3.400,00 €.

Nagrade so: 
1 x  nagrada:  darilni boni prodajaln Centra Interspar Velenje v skupni vrednosti 1.000,00 €
60 x  nagrada:  darilni boni prodajaln Centra Interspar Velenje v skupni vrednosti 40,00 €

3. člen
Žrebanja nagrajencev bodo  izvedena na upravi  trgovine INTERSPAR, v CENTRU INTERSPAR VELENJE,
Šalek 112, 3320  VELENJE.

Termini žrebanj, število nagrajencev in vrednost nagrad:
- 07. 12. 2021 med 12. in 14. uro, dvajset nagrajencev, ki prejmejo nagrado v vrednosti 40,00 €
- 14. 12. 2021 med 12. in 14. uro, dvajset nagrajencev, ki prejmejo nagrado v vrednosti 40,00 €
- 21. 12. 2021 med 12. in 14. uro, dvajset nagrajencev, ki prejmejo nagrado v vrednosti 40,00 €
- 28. 12. 2021 med 12. in 14. uro, en nagrajenec, ki prejmejo nagrado v vrednosti 1.000,00 €

Žreb bo opravila tričlanska komisija, ki bo po žrebanju sestavila zapisnik.
Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni po telefonu ali  po pošti, na naslov, ki so ga navedli na nagradnem
letaku.

http://www.spar.si/


4. člen
Nagrajenec  ima  možnost  osebno  prevzeti  nagrado  najkasneje  v  roku  7  dni  od  prejema  obvestila,  s
katerim je obveščen, da je izžreban. Nagrado prevzame osebno na upravi trgovine INTERSPAR, v CENTRU
INTERSPAR VELENJE, Šalek 112, 3320 VELENJE.

5. člen
Pravila so obvezujoča za Spar, vse zaposlene v Centru Interspar Velenje in druge osebe, ki so kakorkoli 
povezane z nagradno igro in izdajo nagrad (v nadaljevanju organizator), ter za vse udeležence, ki z 
izpolnitvijo nagradnih letakov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

6. člen
Udeleženec nagradne igre je vsaka fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejme,
pravilno izpolni  letak,  pravilno odgovori  na nagradno vprašanje in skladno s tem členom odda letak.
Letake je mogoče dobiti v vseh trgovinah, ki so navedene v 2. členu teh pravil. Udeleženec mora na letak
v prazna polja vpisati svoje osebne podatke in takšen letak najkasneje do 09.00 ure, dne 28.12.2021,
oddati  v za to namenjen nabiralnik, ki se nahaja v CENTRU INTERSPAR VELENJE. 

Udeleženci nagradne igre sodelujejo z vsemi oddanimi, še ne izžrebanimi letaki, do konca nagradne igre.

Že izžreban nagradni letak se ne vrne v nagradni nabiralnik in z njim sodelujoči v nagradni igri ne sodeluje
v naslednjih žrebanjih.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Upoštevani bodo vsi originalni, nepoškodovani, čitljivo,
ročno izpolnjeni in podpisani  nagradni letaki, ki bodo vsebovali pravilni odgovor na nagradno vprašanje.
Izžrebanec ki bo po zakonu o dohodnini davčni zavezanec,  je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti
fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice, saj SPAR nagrajencu plača dohodnino. 
V kolikor izžrebanec navedenih podatkov ne predloži v roku 7 dni od prejema obvestila o žrebu, se šteje,
da se nagradi odpoveduje. Taka nagrada ostane nepodeljena.

7. člen
Poškodovani,  nečitljivi  ali  kakorkoli  drugače  uničeni  nagradni  letaki,  iz  katerih  niso  razvidni  njegovi
bistveni  elementi (pravilen odgovor  na  nagradno vprašanje,  izpolnjeni  osebni  podatki  in  podpis),  ne
sodelujejo v nagradnem žrebanju in organizator zanje ne odgovarja. Žreb takšnega nagradnega letaka se
razveljavi in se izvede žrebanje drugega letaka.

8. člen
Davek in dohodnino za prejeto nagrado v vrednosti 1.000,00 € plača SPAR.



9. člen
Organizator in njegovi zaposleni ne smejo sodelovati v nagradni igri.

10. člen
SPAR jamči za izdajo navedenih nagrad vsem nagrajencem-dobitnikom nagrad.

11. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev
(ime, priimek, naslov, telefonska številka) uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, osebne
podatke nagrajencev (ime, priimek, davčna številka, matična številka, številka osebnega dokumenta) pa
za podeljevanja nagrad v nagradni igri in morebitna plačila akontacije dohodnine.
Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitev nagrad oz. najkasneje do 01.02.2022 bodo
vsi  osebni  podatki  udeležencev  izbrisani  .  Osebni  podatki  nagrajencev,  ki  so  podlaga  za  obračun
dohodnine (REK obrazci,  zapisnik o žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo v
zakonsko določenem roku.
Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke
tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o
varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te
nagradne igre,  zagotavlja  naslednje pravice,  da od Spar Slovenija  d.o.o.,  Letališka 26,  1000 Ljubljana
(upravljavec) kadarkoli zahteva: 
 Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim
bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali,  če to ni mogoče,
merila,  ki  se  uporabijo  za  določitev  tega  obdobja,  informacijo  o  obstoju  avtomatiziranega
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

 Eno  (brezplačno)  kopijo  osebnih  podatkov  v  obliki,  ki  jo  določi  sam  (če  je  zahteva  podana  z
elektronskim sredstvom za  komunikacijo  in  ne zahteva drugače,  se  kopija  zagotovi  v  elektronski
obliki).  Za  dodatne  kopije,  ki  jih  zahteva,  lahko  upravljavec  zaračuna  razumno  pristojbino  ob
upoštevanju stroškov.

 Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te
podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral.

 Popravek netočnih osebnih podatkov.
 Omejitev obdelave, kadar: 

o oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti
točnost osebnih podatkov, 

o je obdelava nezakonita,
o nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, 
o upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za

uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne

uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih
podatkov.



 Da  za  posameznika  velja  odločitev,  ki  temelji  zgolj  na  avtomatizirani  obdelavi,  vključno  z
oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če
so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 Da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih
osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Vaši osebni podatki bodo zgolj v zvezi z izvajanjem nagradne igre posredovani tudi družbi VIIP
d.o.o., Strma ulica 8, Maribor.

12. člen
S sodelovanjem v nagradni udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:
 »Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z

osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: info@spar.si.
 »Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive  identifikacije  v  primeru uveljavljanja

pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v
primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.«

 »Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z
zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem
mesecu od prejema zahteve.«

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Spar Slovenija d. o. o., Letališka 26,
1000  Ljubljana.  Pooblaščena  oseba za  varstvo osebnih  podatkov v  družbi  Spar  Slovenija  d.  o.  o.,  je
dosegljiv na e-naslov: pooblascenec@spar.si.

Udeleženec ima pravico do ugovora in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

13. člen
Izbira nagrade ni možna in je ni mogoče zamenjati za denar. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo.
V primeru sporov, ki nastanejo v vezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

14. člen
Pravila pričnejo veljati 01.12.2021, s pričetkom nagradne igre.

V Ljubljani, dne: SPAR SLOVENIJA d.o.o.  

mailto:pooblascenec@spar.si

