Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri
SUPER PIRHI PRINAŠAJO NAGRADE
Organizator nagradne igre je Supernova marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je podjetje AV Studio d.o.o., Koroška 55, 3320
Velenje (v nadaljevanju: izvajalec ), ki poskrbi za operativno izvedbo nagradne igre in za žrebanje.
Prejete informacije se uporabljajo za namen nagradne igre in za namene pošiljanja novic in obvestil
organizatorja, če sodelujoči potrdi soglasje za prijavo na e-novice. Namen nagradne igre je promocija
Darilne kartice Supernova in pospeševanje obiska spletne strani organizatorja. Za vsebino nagradne
igre odgovarjata organizator in izvajalec.
Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v
nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani www.supernova.si/igra. Vsak
udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji in jih v celoti
sprejema.
Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od vključno 26. 03. 2021 do vključno 05. 04. 2021 do 00.00 ure oziroma od časa
najave objave o nagradni igri do časa objave nagrajencev ("obdobje izvajanja"). Žrebanje nagrajencev
bo potekalo 07. 04. 2021 ob 08.00 uri, seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje do 07. 04. 2021
do 12. ure na spletni strani www.supernova.si/igra.
Poleg objave na navedeni spletni strani se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi v promocijskih
materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih organizatorja.
Pogoji sodelovanja
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec vpiše e-mail naslov in sprejme pogoje
sodelovanja. Najprej kinkne na željeno košaro, nato izbere pirh, ki ga želi odpreti. Odpre lahko samo
enega – pisanega. Sivi pirhi so že odprti in niso več na voljo. V kolikor se pokaže super pirh, ki prinaša
nagrado se odpre obrazec za prevzem nagrade (zahtevamo vse podatke, ki jih potrebujemo za
predajo nagrade). Obvezno mora odgovorit na potrditveni mail. Le prvih 10 srečnežev, ki odkrije
super pirha prejeme darilno kartico Supernova v vrednosti 100 €. V kolikor je pirh prazen ali pa je
prvih 10 srečnežev že odkrilo super pirha, gre le ta v zaključni žreb in se poteguje za darilno kartico
Supernova v vrednosti 30 €.
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem (in davčno številko) v
Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Izjava o soglasju za mladoletno osebo se poda ob prevzemu
nagrade. V primeru, da nagrado prejme oseba, mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade
zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila
pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo.
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V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam in zaposlenim organizatorja ali izvajalca
oziroma njihovim ožjim družinskim članom.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Za sodelovanje v nagradni igri veljajo zgolj omejitve,
določene v teh pravilih nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje in
obdelavo osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre. Supernova Marketing d.o.o., se
zavezuje, da bo prejete osebne podatke varovala po Zakonu o varstvu osebnih podatkov in v skladu z
Politiko varovanja osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani www.supernova.si/igra.
Sodelujoči soglaša, da lahko organizator javno objavi ime in priimek sodelujočega na spletni strani
nagradne igre, na Facebook profilih organizatorja ali v morebitnih drugih medijih organizatorja, za
kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.
Sodelovanje
Prijava v nagradno igro poteka na spletni strani www.supernova.si/igra (na svoji podstrani).
Sodelujoči mora na navedeni spletni strani za uspešno prijavo v nagradno igro slediti spodnjemu: .
- Na spletni stani je 10 košar s pirhi (10 x 150 pirhov = 1.500 pirhov)
- Vsak sodelujoči najprej izbere košaro, iz katere želi izbrati pirh. Odprejo se pirhi, ki so na
voljo.
- Že odprti pirhi se prikažejo v sivini in jih ni več mogoče izbrati. S klikom izbere en pirh ter
pogleda, če se v njem skriva nagrada.
- V kolikor dobi super pirha, mu le ta prinese takojšnjo nagrado – odpre se obrazec za prevzem
nagrade (zahtevamo vse podatke, ki jih potrebujemo za predajo nagrade).
- V kolikor je pirh prazen, ali pa je prvih 10 srečnežev že odkrilo super pirha, gre le ta v
zaključni žreb.
- Sodelujoči lahko odpre samo enega pirha.
- Sodelujoči vpiše e-mail naslov, ter ostale potrebne podatke za prejem nagrade.
- Sprejme pogoje sodelovanja.
Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico umakniti s spletne strani nagradne igre imena, ki so
žaljiva ali se smatrajo kot goljufija. Sodelujočega, ki bi objavil takšno ime, bo organizator ali izvajalec
po lastni oceni izključil iz sodelovanja v nagradni igri.
Vsakdo lahko v nagradni igri sodeluje enkrat (z enim e-mail naslovom). Pogoj za sodelovanje je
iskanje pirhov, vpis e-mail naslova in strinjanje s pogoji sodelovanja.
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Nagrade
Nagrade, ki jih bo podelil organizator podelil v sklopu nagradne igre so:
• 10-krat plastična Darilna kartica Supernova v vrednosti 100 € za prvih 10 srečnežev, ki
odprejo super pirha. Darilne kartice bodo poslane nagrajencem po pošti takoj, ko odgovorijo
na potrditveno e-sporočilo.
• V zaključnem nagradnem žrebanju dodatno še razdelimo: 20 x 30 € Darilne kartice Supernova
Izžrebajo se tudi morebitne ne podeljene nagrade, ki so ostale v pirhih. Darilne kartice bodo
poslane nagrajencem po pošti, po končanem žrebanju, ki je organiziran 07. 04. 2021.
• Skupno podelimo 30 nagrad v višini 1.600 €

Opis nagrad
Darilne kartice Supernova v vrednosti 30 € in 100 € so veljavne 4 leta od datuma izdaje in so
unovčljive v 15 nakupovalnih centrih Supernova v Sloveniji (več o Darilni kartici Supernova na:
https://supernova-kartica.si/vprasanja ). Posamezen udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno
nagrado. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti.
Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.
04.04.jučno žrebanje in prevzem nagrad
Zaključno žrebanje nagrad bo potekalo v sredo, 07. 04. 2021 s strani komisije, ki jo sestavljajo
predstavniki organizatorja in izvajalca:
- Mojca Pavlišič, predsednik komisije,
- Peter Černivec, član komisije,
- Živa Javeršek, član komisije.
V zaključnem nagradnem žrebanju se žrebanje nagrajencev izvede s pomočjo računalniškega sistema
z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice udeležencev (podvojeni e-naslovi
bodo iz žreba izključeni) izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje
seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se hrani eno leto na
naslovu organizatorja.
Nagrajenci bodo na podlagi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov, dne 07. 04. 2021
objavljeni na spletni strani www.supernova.si/igra. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni na
svoj e-poštni naslov, ki so ga navedli ob začetku nagradne igre na spletni strani, najkasneje do 09. 04.
2021 oz. po končanem žrebanju.
Nagrajenci, ki bodo prejeli nagrado v višji vrednosti kot 42 €, bodo morali za prevzem nagrade oddati
tudi podatek o davčni številki. Stroške v zvezi z akontacijo dohodnine nosi organizator nagradne igre,
davčni . Davčni postopek v imenu organizatorja izvede izvajalec nagradne igre. Dobitnik je po zakonu
davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti osebne podatke (ime in
priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko).
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Prevzem nagrade Darilne kartice v vrednosti 30 EUR in 100 EUR
Ko je nagrajenec obveščen o nagradi, mora v roku sedmih delovnih dni organizatorju oz. izvajalcu na
e-mail: info@av-studio.si posredovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča
kopijo osebnega dokumenta in davčno številko (v kolikor je nagrada višja od 42 eur) pri čemer v
zadevi elektronske pošte navede: NAGRADNA IGRA SUPER PIRHI PRINAŠAJO NAGRADE. V kolikor
nagrajenec v roku sedmih delovnih dni, organizatorju oz. izvajalcu ne posreduje svojih osebnih
podatkov ali mu posreduje nepopolne podatke, se šteje, da se nagradi odpoveduje.
Nagrado bo organizator poslal kot vrednostno pismo (preko Pošta Slovenije) na domači naslov
nagrajenca ali drugi dogovorjeni naslov. Če nagrajenec nagrade ne prevzame do 19. 04.2021, se šteje,
da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na
podlagi navedenih pravil do nagrajenca. Ne podeljene nagrade se prenese v sklad nagrad za
naslednje nagradne igre organizatorja, razen če se organizator ne odloči drugače.
Nagrada Darilna kartica Supernova v vrednosti 100 EUR je predmet obdavčitve po Zakonu o
dohodnini. Stroške v povezavi z akontacijo dohodnine nosi organizator.
Splošno o prevzemu nagrad
Vsi nagrajenci se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja oz. izvajalca. Zaradi
brezplačnega sodelovanja v nagradni igri ni možno uveljavljati niti finančnih niti drugih zahtevkov
sodelujočih do organizatorja. Formalnosti za predajo nagrade se rešujejo posamično z nagrajencem.
Organizator ne odgovarja za pravilnost prejetih podatkov s strani nagrajencev zaradi prevzema
nagrade. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča. Organizator si pridržuje
pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov
udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih, in/ali
kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali
kadar na splošno nasprotuje tem Pravilom.
Davčne obveznosti za nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR
Udeleženci nagradne igre so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po
Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot
zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju oz. izvajalcu nagradne igre dolžni
pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča,
davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer v roku 7 delovnih ni – torej 16. 04. 2021.Druge
morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.
Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega
zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.
Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator in izvajalec
pridržujeta pravico, da izključita osebo iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo
osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije.
Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko
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izključene iz nagradne igre. Sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in
predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni dovoljeno. V primeru izključitve
sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada, ali zahteva nazaj že
izplačana oz. izročena nagrada.
Izključitev odgovornosti
Organizator in izvajalec se zavezujeta, da bosta naredila vse, kar je v njuni moči, da bo nagradna igra
korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica
prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno
www.supernova.si/igra.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške
sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z
interneta.
Predčasna prekinitev nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega
opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih
razlogov (npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ali
programski opremi) ali iz pravnih razlogov pravilno izvajanje igre ni mogoče zagotoviti. V primeru, da
se prekine igra zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, ki je škodo
povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo.
Varovanje osebnih podatkov
Udeleženec na osnovi podanega soglasja izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot
upravljavec in njegovi pogodbeni partnerji, obdelujejo osebne podatke udeleženca (ime in priimek,
e-mail naslov, poštni naslov, telefonska številka, davčna številka – za obveščanje o nagradi, kopija
osebnega dokumenta – za preverjanje polnoletnosti) za namene obveščanja oz. kontaktiranja v
primeru, da bo udeleženec nagrajen in izvedbe nagradne igre in.
V primeru, da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo
organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna
številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu
davčnemu uradu. Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. 04. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku
takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh Pravilih
oziroma pogojih. Osebni podatki udeležencev se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je
potrebno za dosego namena, oziroma do preklica.
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Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:
• zahtevati vpogled v svoje osebne podatke,
• zahtevati popravek osebnih podatkov,
• zahtevati blokiranje osebnih podatkov,
• zahtevati izbris osebnih podatkov,
• zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov,
• zahtevati prenos osebnih podatkov,
• vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru, če menijo, da obdelava osebnih podatkov
krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče
soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Več o
vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na povezavi: www.supernova.si
Drugo
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico kadar koli, nenapovedano in brez posebnega
predhodnega obvestila spremeniti Pravila nagradne igre, če to zahtevajo pravni ali dejanski razlogi.
Pritožbe, ki se nanašajo na izvedbo nagradne igre, je potrebno v roku 14 dni od nastalega vzroka, z
navedbo imena nagradne igre, v pisni obliki posredovati na naslov izvajalca: AV Studio, Koroška c. 55,
3320 Velenje, s pripisom NAGRADNA IGRA SUPER PIRHI PRINAŠAJO NAGRADE.
Prepozno vložene pritožbe in pritožbe sporočene preko telefona se zavržejo in ne bodo upoštevane.
Pravdni postopek je izključen.
V primeru, da so posamezne določbe teh Pravil nagradne igre neučinkovite ali le-to postanejo, to ne
vpliva na pravnomočnost ostalih pogojev o sodelovanju. Nadomesti jih ustrezen pravno veljavni
predpis, ki namenu neveljavne določbe najbolje ustreza. Za presojo pravil nagradne igre se uporablja
slovensko pravo. Pristojno je Okrajno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 25. 03. 2021
Supernova marketing d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000 Ljubljana
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