PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNEM KVIZU
»Si SUPER učenec?«

1. člen: Organizator
Organizator nagradne igre je Supernova marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je April 8 d.o.o.,
Hrvaška ulica 16, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju izvajalec).
2. člen: Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Supernova in
Darilne kartice Supernova.
3. člen: Trajanje in potek nagradne igre
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 17. 8. 2022 do vključno 22. 9. 2022 na
spletni strani https://www.april8.si/si/supernova-super-ucenec/.
4. člen: Udeleženci nagradne igre
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.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
- strošek dostopa do interneta, · strošek prenosa podatkov z interneta.
Omejitve sodelovanja:
- v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre in zunanji
pogodbeni sodelavci ali njihovi ožji družinski člani;
- v nagradni igri ne smejo sodelovati nerezidenti Republike Slovenije (nagrajenci so
lahko samo osebe z rezidentstvom in davčno številko Republike Slovenije);
- nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p.-ji ne
morejo sodelovati.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa
ta pravilnik nagradne igre in se z njimi strinja.
5. člen: Način sodelovanja v nagradni igri
Sodelovanje v nagradni igri je omogočeno preko spletne strani https://www.april8.si/
si/supernova-super-ucenec/, in sicer tako, da udeleženci v času trajanja nagradne igre:
- rešijo spletni kviz do konca,
- izpolnijo vse zahtevane osebne podatke in označijo strinjanje z obdelavo teh
podatkov, kar je podrobneje opredeljeno v 11. členu tega pravilnika.
Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat.
V primeru navedbe nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova
oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si
organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga
iz nagradne igre izključi.
Organizator in izvajalec lahko v primeru motivov oz. besed in besednih zvez, ki so
žaljive, neprimerne ali lahko škodujejo ugledu podjetja in znamki Supernova, izločijo
iz sodelovanja, brez obveščanja udeležencev.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, · je udeleženec kršil pravila in
pogoje sodelovanja v nagradni igri, · udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu
s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani, ali jih ni izpolnil
pravočasno.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, izvajalec presodi, ali bo nagrado
podelil komu drugemu ali ne.
6. člen: Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje
v nagradni igri tako, da pošlje preklic na e-poštni naslov info@april8.si. Po prejemu
tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.
7. člen: Prevzem nagrade
V nagradni igri bo med vsemi sodelujočimi naključno izžrebanih 16 nagrajencev, ki
prejmejo:

- 1x Darilno kartico Supernova v vrednosti 200 €,
- 5x Darilno kartico Supernova v vrednosti 100 €,
- 10x Darilno kartico Supernova v vrednosti 40 €.
Žrebanje nagrajencev bo potekalo 26. 9. 2022.
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive
na tretje osebe.
8. člen: Komisija nagradne igre
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izbiranjem
nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja:
- Lara Burkat (predsednica komisije) ·
- Zorica Lazić (članica) ·
- Alenka Mivšek (članica)
9. člen: Obveščanje nagrajencev
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strni https://www.april8.si/si/supernovasuper-ucenec/ v roku 8 delovnih dni od datuma žrebanja ter obveščeni na elektronski
naslov, ki so ga posredovali v okviru nagradne igre.
S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izbora
organizator kot nagrajenca objavi na zidu Instagrama in/ali Facebook profila in ob
tem tudi označi (»tag«) ter objavi ime in priimek na spletni strani https://www.april8.
si/si/supernova-super-ucenec/.
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.
10. člen: Prevzem nagrad in davčne obveznosti
Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu izvajalca predložiti naslednje
osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za
potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno
telefonsko številko in elektronski naslov.
Če je vrednost nagrade višja od 42 €, morajo nagrajenci kot zavezanci za dohodnino
(2. odst. 35. člena ZDavP-2) za prevzem nagrade oddati tudi podatek o davčni številki
in davčni izpostavi). Stroške
v zvezi z akontacijo dohodnine nosi organizator nagradne igre. Davčni postopek v
imenu organizatorja izvede izvajalec nagradne igre.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih
podatkov, izgubi pravico do nagrade ali kakršnegakoli nadomestila.
11. člen: Varovanje informacij in osebnih podatkov
Organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov spoštujeta zasebnost
udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki,
pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov
sprejetim pri organizatorju.
Organizator in izvajalec brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne
igre osebnih podatkov udeležencev ne bosta posredovala tretji osebi ali jih uporabila
v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre,
razen če s predpisi ni določeno drugače.
Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za zaščito podatkov na
spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh
organizatorja in izvajalca, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se
lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev
nagradne igre. Udeleženec nagradne igre organizatorju in izvajalcu 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 Zakonom o varovanju osebnih
podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja,
obdelave, shranjevanja in uporabe:

- elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, izbora in posredovanja
pisnih pozivov izvajalca po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
- ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, izbora,
obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe
poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki
Sloveniji); · kontaktna telefonska ali mobilna številka (za potrebe obveščanja v primeru
kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih
podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali
na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko izvajalec pošilja
brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali
telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma
do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.
Z dodatnim soglasjem (prijavo na e-novice) udeleženec lahko poda organizatorju
dovoljenje za uporabo osebnih podatkov za namene pošiljanje Supernova
elektronskih novic.
12. člen: Dostopnost pravil
Ta pravila so dostopna na spletni strani www.supernova.si/igra.
13. člen: Reklamacije in pritožbe
Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje izvajalec. V primeru
utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o
tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence
14. člen: Končne določbe
Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitev in sprememb pogojev
nagrade igre kadarkoli v času trajanja nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator in izvajalec
udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani ter na svojem Instagram in
Facebook Profilu.
Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih
informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@april8.si.
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov:
info@april8.si.
15. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati dne 17. 8. 2022 z objavo na spletni stran www.supernova.si.
Ljubljana, 17. 08. 2022
April 8 d.o.o.

