
Pravilnik Supernovine nagradne igre 
»Super darila ob otvoritvi nove DM drogerije!«

1. člen: Organizator 
Organizator nagradne igre je Supernova marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000, 
soorganizator nagradne igre je Agaric iVents d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljublja-
na – Črnuče. Sponzor nagrade je DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje d. o. o..

2. člen: Namen nagradne igre 
Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev Facebook strani 
Supernova Ljubljana Šiška (https://www.facebook.com/SupernovaSiska).

3. člen: Trajanje in potek nagradne igre 
Nagradna igra poteka od četrtka, 30. septembra 2021, do srede, 6. oktobra 2021, 
na Facebook (v nadaljevanju FB) strani Supernova Ljubljana Šiška. Kandidati imajo 
možnost za sodelovanje v nagradni igri od 30. 9. 2021 do 6. 10. 2021 do 23:59. 
Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v četrtek, 7. oktobra.

4. člen: Udeleženci nagradne igre 
Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri sprejemajo pravila in se izrecno in neprek-
licno strinjajo, da bodo njihovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na FB strani 
Supernova Ljubljana Šiška v komentarju objave, ter, da bodo ob pozivu organizatorja 
posredovali osebne podatke, potrebne za prevzem nagrade. 
Vsi sodelujoči sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pris-
topom k nagradni igri v celoti strinjajo. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so mlajše od 18 let 
in le te nimajo zakonitega zastopnika starejšega od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na 
podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, organizatorji 
nagradne igre, to so zaposleni v podjetju Agaric iVents d.o.o., njihovi ožji družinski 
člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), ter druge osebe, ki kakorkoli ne-
posredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Nagradna igra je namenjena le fizičnim 
osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati.

5. člen: Način sodelovanja v nagradni igri 
Udeleženci nagradne igre, ki všečkajo objavo in v komentar zapišejo odgovor na 
nagradno vprašanje, ki se glasi: »Katera je vaša najljubša dm blagovna znamka?«, 
sodelujejo v nagradnem žrebanju. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
Kršitelje bomo diskvalificirali. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo 
udeleženci nagradne igre sami. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v 
nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na zasebno 
sporočilo na FB profilu Supernova Ljubljana Šiška. V tem primeru se sodelujoči izključi 
iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in 
drugih podatkov, ki izhajajo iz nagradne igre.

6. člen: Nagrada 
Nagradni sklad: 
- 5x darilni paket dm izdelkov

7. člen: Žrebanje 
Žrebanje nagrajenca bo potekalo v četrtek, 7. 10. 2021 v prostorih organizatorja 
nagradne igre in pod nadzorom tričlanske komisije. Žreb bo opravljen tako, da se bo 
izmed vseh prejetih komentarjev objavljenih pod objavo o nagradni igri na FB profilu 
Supernova Ljubljana Šiška, naključno elektronsko izžrebalo pet (5) sodelujočih oseb, 
ki bodo izpolnjevale zahteve 4. in 5. člena. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba 
nanje ni mogoča.

8. člen: Razglasitev nagrajenca 
Nagrajenec/-ka  bo po končanem žrebanju, ki bo v četrtek, 7. 10. 2021, objavljen/-a 
na FB profilu  Supernova Ljubljana Šiška. Nagrajenec/-ka se mora po razglasitvi rezu-
ltatov v roku 3 delovnih dni javiti v zasebno sporočilo, oddati svoje osebne podatke 
(ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko), da mu/ji posredujemo 
nadaljnja navodila o prevzemu nagrade. Nagrajenec/-ka nagrado prevzame v dm 
drogeriji v Supernovi Ljubljana Šiška.

9. člen: Prijava nagrade davčnemu organu 
Ker vrednost nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne 
številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

10. člen: Prevzem nagrade 
Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 3 delovnih dni od objave posredovati 
osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka) v zasebnem sporočilu na 
FB profilu Supernova Ljubljana Šiška.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 
- nihče ne poda odgovora oz. so odgovori nesmiselni, 
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 
- se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji 
nagradne igre.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni 
mogoča.

11. člen: Izključitev odgovornosti 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook, 
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri 
ali nagradnem žrebanju, 
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

12. člen: Sprememba pravil 
Organizator igre si pridržuje pravico do spremembe pogojev nagradne igre, če to 
zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

13. člen: Obvezujoča pravila 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z 
izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta 
pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v 
času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani Supernove (www.su-
pernova.si/igra), v nogi spletne strani v kategoriji ARHIV PRAVILNIKOV. Za tolmačenje 
posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in 
druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne 
napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu 
z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija 
razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

14. člen Varovanje osebnih podatkov 
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja 
nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organi-
zator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v 
nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre.

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in 
morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se 
zavezuje, da podatki, ki jih bo nagrajenec posredoval, ne bodo predani v roke tretji 
osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, 
razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

15. člen: Ostale določbe 
Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za 
nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja 
nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informaci-
je, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo 
organizatorju in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, 
je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

16. člen: Mladoletnost nagrajenca 
V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati 
oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila 
pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Ljubljana, 30. 9. 2021


