Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne
igre Srečka na Facebook profilu Srečka
Uvodne določbe
1. člen
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja in izvedba nagradne igre, ki jo organizira Loterija
Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra bo potekala na
Facebook profilu Srečka: https://www.facebook.com/sreckaloterijeslovenije.
2. člen
Nagradna igra bo potekala od 2. do 7. avgusta 2022 do 24. ure.
3. člen
Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook
Ireland Ltd. Vsi podatki in vse informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani
organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren
organizator sam. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradnimi igrami nam pišite na elektronski naslov info@loterija.si.

Sodelovanje v nagradni igri
4. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
sprejemajo ta pravila sodelovanja.
5. člen
V nagradni igri osebe sodelujejo z enim ali več odgovori, ki jih vpišejo v komentar, na vprašanje, ki ga bo
organizator zastavil na Facebook profilu Srečka: (https://www.facebook.com/sreckaloterijeslovenije). Ob
vprašanju bo posebej navedeno, da je del nagradne igre. V žreb bodo uvrščeni vsi komentarji s pravilnim
odgovorom na zastavljeno vprašanje. Nakup pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje.
6. člen
Sodelujoči v žrebu za nagrade so vsi, ki bodo od 2. do 7. avgusta 2022 do 24. ure v komentar odgovorili na
zastavljeno vprašanje in na ta način potrdili sodelovanje v nagradni igri.
Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne odgovore v komentarjih,
odgovore na nagradno vprašanje ali posredovane podatke in/ali načine sodelovanja v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico, da izloči iz žrebanja nepravilne odgovore na nagradno vprašanje v

komentarjih. Prav tako se nepopolno posredovani podatki in/ali nepravilni odgovori, v primeru, da so
izžrebani, ne upoštevajo.
7. člen
Vsaka oseba je v nagradni igri lahko izžrebana za nagrado le enkrat. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje
v nagradni igri imajo sodelujoči enake možnosti dobiti nagrado.
8. člen
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je sodelujoči
sprejel pravila nagradne igre s tem, ko sodeluje v nagradni igri na v teh pravilih naveden način.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju ali ki kakor koli neposredno sodelujejo
pri pripravi in izvedbi nagradne igre. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe ali samostojni
podjetniki. Če takšne osebe sodelujejo, jih izločimo.

Potek žrebanja in komisija nagradne igre
9. člen
Nagradno žrebanje ni javno in bo potekalo v torek, 9. avgusta 2022, prek videoklica. Organizator bo izvedel
žrebanje s pomočjo spletne aplikacije commentpicker.com
Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Med člani komisije se določi
predsednika, ki mora pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v
skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri
so dokončne in nepreklicne.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije, izžrebancih
oz. nagrajencih, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani
komisije.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad
10. člen
Nagrade, ki se podelijo izžrebancem, niso predmet obdavčitve in so naslednje:
!
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Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator in
osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.
11. člen
Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenca bomo v zasebnem
sporočilu, poslanega prek Facebook profila Srečka, najpozneje v 2 (dveh) delovnih dneh po žrebanju pozvali,
da na zasebno sporočilo Facebook profila pošlje naslov, kamor mu bomo poslali nagrado. Nagrajenec je dolžan
svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade (npr. posredovanje naslova),
dostaviti v roku 30 (trideset) koledarskih dni od podane zahteve za dostavo podatkov. Če podatkov ne dostavi,

izgubi pravico do nagrade, ki se ne podeli. Morebitne ostale specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene
naknadno med nagrajencem in organizatorjem.
12. člen
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s
tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, kjer
je jasno napisano, da se odpoveduje nagradi. Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se ta nagrada ne podeli
(ponovno žrebanje se ne izvede).
13. člen
Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kot tudi ta pravila se hranijo v prostorih
organizatorja nagradne igre 2 (dve) leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci se hrani v skladu z veljavnimi
davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi
akti.
14. člen
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje
posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Osebni
podatki, ki se zbirajo, so: ime in priimek in/ali uporabniško ime na Facebooku ter naslov. Pridobljeni osebni
podatki se uporabljajo za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o
rezultatih žrebanja, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji). Osebne podatke lahko organizator
nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse
osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so
skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in
izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Končne določbe
15. člen
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno
igro. O tem mora obvestiti sodelujoče tako, da to objavi na Facebook profilu Srečka. V takšnem primeru
sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro
oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani loterija.si
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
!

uporabniške vsebine, objavljene na Facebook profilu Srečka;

!

nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev;

!

nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, električne energije ali
drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;

!

kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

16. člen
Pravila nagradne igre začnejo veljati z 2. avgustom 2022. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled
na spletni strani loterija.si.

Ljubljana, 7. 7. 2022
Loterija Slovenije, d. d.

