
Pravila natečaja »Postani Štartaj Slovenija vplivnež« 
 
 

1. člen 
 
Po teh pravilih prireja Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator)  
na področju Republike Slovenije natečaj v promocijske namene z naslovom »Postani Štartaj Slovenija 
vplivnež!« (v nadaljevanju: natečaj). 
 

2. člen 
 
Natečaj bo objavljen na spletni Spar Slovenija, ki je dostopna na spletnem naslovu: www.spar.si  (v 
nadaljevanju spletna stran). Nagradni natečaj bo potekal od 23. 6. 2020 do vključno 7. 7. 2020. 
 

3. člen 
 
V natečaju lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, s stalnim bivališčem v 
Republiki Sloveniji, ki aktivno ustvarjajo in objavljajo vsebine na družbenih omrežjih ter želijo postati 
Štartaj Slovenija vplivneži. 
 

4. člen 
 

 
Spar Slovenija prek natečaja išče ustvarjalce spletnih vsebin, aktivne na družbenih omrežjih 
(Instagram, Facebook,  YouTube, TikTok, itn. ). Sodelujoči se prijavijo v 1 natečaj na način, da na e-
poštni naslov info@startajslo.si pošljejo naslednje podatke: 
 

- ime in priimek, 
- starost, 
- vsaj eno kontaktno informacijo, 
- povezavo do bloga (če ga pišejo) oz. profilov na družbenih omrežjih (Instagram, Facebook, 

YouTube, Tiktok – enega ali več) in 
- kratko motivacijsko pismo (10-15 vrstic), zakaj želijo ravno oni postati Štartaj Slovenija 

vplivneži. 
  
Nakup v trgovinah Spar in Interspar ni pogoj za sodelovanje.  
 
Organizator bo pregledal prijave in izbral do 50 sodelujočih, s katerimi bo predlagal sklenitev pogodb, 
na podlagi katerih bi zmagovalci ustvarjali in objavljali vsebine (najmanj tri) v povezavi z izdelki Štartaj 
Slovenija na lastnih profilih v obdobju med 8. 7. 2020 in 15. 8. 2020. Organizator bo izbranim 
sodelujočim na podlagi pogodbe zagotovil izdelke Štartaj Slovenija za potrebe ustvarjanja vsebin. Za 
ta namen bodo posredovali naslov za dostavo najpozneje 3 delovne dni od razglasitve.  
 
Kriteriji za izbor do 50 sodelujočih za sklenitev pogodbe so: 
 

- Motivacija sodelujočega (motivacijsko pismo) 
- Kakovost vsebin, objavljenih na družbenih omrežjih (pisna, vizualna, kreativnost) 
- Število sledilcev in potencial za rast profila 

 
 
Po zaključku faze 2 bo organizator izbral do 5 pogodbenih partnerjev, ki bodo postali Štartaj Slovenija 

http://www.spar.si/
mailto:info@startajslo.si


vplivneži v obdobju med 1. 9. in 31. 12. 2020 ter bodo sodelovali v kampanji za 5. sezono Štartaj 
Slovenija.  Pogodbeni partnerji bodo obveščeni do 1. 9. 2020. Štartaj Slovenija vplivneži bodo javno 
razglašeni 1. 9. 2020. 
 
Nepopolne prijave ne bodo upoštevane. 
 

5. člen 
 
Nagradni sklad vsebuje: 
 

 50x  ponudba sklenitve pogodbe, ki vsebuje paket izdelkov Štartaj Slovenija  v vrednosti 
40,00 EUR in možnost za nadgradnjo pogodbe za dodatnih 5x paket izdelkov Štartaj Slovenija 
v vrednosti 100,00 EUR 

 

Skupno število nagrajencev: 50 
 
Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Če 
izbranec pogodbe ne bo želel skleniti ostane nagrada nepodeljena. 
 
 

6. člen 
 
S sodelovanjem v natečaju udeleženec soglaša, da lahko organizator objavi njegovo ime in priimek na 
spletni strani Spar Slovenija, če bo udeleženec prejemnik katerekoli nagrade. 
 
Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. Ker 
nagrada sama po sebi nima neposredno vrednosti bodo vprašanja glede davkov urejana s pogodbo. 
 

7. člen 
 
Za namen izvedbe nagradnega natečaja bo organizator natečaja Spar od nagrajencev zahteval 
sledeče podatke– ime, priimek, starost, povezave do izbranih spletnih vsebin, motivacijsko pismo  ter 
vsaj eno kontaktno informacijo,  za namen obveščanja izbranca o nagradi in postopku morebitnega 
nadaljnjega sklepanja pogodbe. Vlogo upravljavca osebnih podatkov prevzema Spar, vlogo 
obdelovalca pa Formitas d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. Oba bosta podatke hranila eno (1) 
leto v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ZVOP-1 in Evropsko uredbo o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR). V primeru sklenitve pogodbe bodo morali izbranci predložiti tudi osebne podatke, 
ki so v tem primeru nujno potrebni. 
 
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru tega nagradnega 
natečaja, 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) ter posamezniku, čigar osebne 
podatke obdelujemo zgolj v namen tega nagradnega natečaja, zagotavljamo naslednje pravice: 
 
Pravica, 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 zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski 
obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob 
upoštevanju stroškov. 
 
– Popravek netočnih osebnih podatkov. 
 
– Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu 
omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih 
podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, 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. 
 
– Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te 
podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral. 
 
– Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem 
profilov. 
 
Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava 
njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 
Postopek uveljavljanja pravic. Z 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 ali 
pooblascenec@spar.si. 
Udeleženec je seznanjen, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru 
uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od udeleženca zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa 
lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da udeleženca ne more zanesljivo identificirati. 
 
Udeleženec je seznanjen, da mora upravljavec na udeleženčevo 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 natečaja – Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 
1000 Ljubljana 
 

8. člen 
 
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 
vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljena na spletni strani Spar Slovenija: 
www. spar.si  
 

9. člen 
 
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradnim natečajem ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na  
elektronski naslov info@startajslo.si  
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10. člen 

 
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z natečajem, je pristojno stvarno sodišče v  
Ljubljani. 
 
Pravila pričnejo veljati od 23. 6. 2020 dalje.  
 
Ljubljana, 23. 6. 2020 
 
SPAR SLOVENIJA d.o.o. 
 


