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PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »SUPER CENA«  

V  NAKUPOVALNEM CENTRU SUPERNOVA LJUBLJANA RUDNIK 

 

 

1. Organizator nagradne igre je Supernova Lju d. o. o., 

Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana  

 

2. Nagradna igra poteka od ponedeljka, 27. julija 2020, do 

sobote, 8. avgusta 2020, v Nakupovalnem centru 

Supernova Ljubljana Rudnik (v nadaljevanju NC 

Supernova Ljubljana Rudnik) 

 

V času nagradne igre je možno sodelovati preko fizičnega 

obrazca, ki se nahaja na infotočki in na spletni strani 

supernova-igra.si, kjer je aktiven spletni obrazec s 

prijavnico, kamor sodelujoči vpišejo svoje podatke in 

vnesejo skupno vrednost označenih izdelkov v izložbi, ki 

se nahaja v pritličju NC Supernove Ljubljana Rudnik. 

Upošteva se redna cena izdelkov, brez popustov. Tisti, ki 

bo najbližje skupni vrednosti vseh izdelkov oz. uganil 

točno skupno vrednost, bo prejel celotno vsebino izložbe. 

V kolikor bo zmagovalcev več, se bo dobitnika nagrad med 

njimi izžrebalo. V nagradni igri je možno sodelovati od 27. 

7. do 8. 8., do 23:59. Nagrajenec bo obveščen 17. 8. 2020 

na elektronski naslov in objavljen na spletni strani 

supernova-igra.si 

 

3. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim 

prebivališčem v Sloveniji.  

 

4. V nagradnem skladu so nagrade:  

POSLOVALNICA NAGRADE 

AVTOPRALNICA              8x RAZLIČNA DIŠAVA 

BAGS&MORE  1x NAHRBTNIK RUCKSACK ONLY 

THE BODY SHOP 
 1x DARILNI KOMPLET ZA 

RAZVAJANJE – KARITE 

BOTTEGA VERDE   1x TOALETNA VODICA TIARE'S  

C&A    1x POLETNI NATIKAČI 

CLAVIS                          1x KRYPONITE DISC LOCK 

COPATI FAJFAR 2x ŠOLSKI COPATI 

KNJIGARNA FELIX 1x ROKOVNIK BODI TO KAR SI! 

INTERSPORT                     1x SKIRO FIREFLY 

MASS                          1x ŽENSKA TORBICA 

MOBYSTYLE                   1x TELEFON DORO 1370 

ODEJA                         2x OKRASNI VZGLAVNIK 

OPTIKA FELIKS   1x SONČNA OČALA RAY BAN 

SENSILAB                     1x PAKET IZDELKOV SLIMJOY 

POLLEO SPORT   1x PROTEINI WHEY 

PROMOD                       1x ŽENSKA TORBICA 

S.OLIVER 1x ŽENSKI USNJEN PAS 

SIMPLE                          1x KRTAČA ZA LASE 

SLOWATCH                    
  1x TOALETNA TORBICA THOMAS 

SABO 

SPORT VISION   2x MAJICA ICEPEAK 

MLADINSKA KNJIGA  
1x NAHRBTNIK NITRO WICKED 

GREEN 

PIAZZA DEL PAPA   
1x NAGRADNI BON – KOSILO ZA 2 

OSEBI 

RAJSKA PTICA 
1x ČOKOLADNA TABLICA Z NAPISOM 

VZEMI ME S SEBOJ 

RUNNING SUSHI & 

WOK 

 1x KUPON ALL YOU CAN EAT 1+1 

GRATIS 

MERCATOR      1x NAPIHLJIVA BLAZINA  

OKAIDI                             1x OTROŠKA ŠPORTNA KAPA 

 

5. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri 

najemnikih v NC Supernova Ljubljana Rudnik in zaposleni 

ter ožji družinski člani (zakonci, otroci) zaposlenih v 

podjetju Supernova 

 

 Lju, d. o. o. Jurčkova cesta 223 1000 Ljubljana.  

 

6. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane 

v okviru te akcije, varoval v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), 

Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. 

RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o 

varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). 

7. V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov 

obdelovati osebne podatke, če je podana osebna 

privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna 

izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni 

podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik 

potrdi z označitvijo polj na spletni strani za sodelovanje v 

nagradni igri. 

S strinjanjem s pogoji uporabe uporabnik potrjuje, da je 

seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljuje, da 
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Supernova Lju, d. o. o. osebne podatke uporabi za 

namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo 

osebnih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče s 

pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov 

info@supernova.si ali po pošti na Supernova Lju, d. o. o. 

Jurčkova cesta 223 1000 Ljubljana." 

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime, 

priimek, naslov, poštna številka in pošta ter e-naslov), ki 

jih pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje 

namene: 

● izvedbo nagradne igre v vseh vidikih; 

● obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in 

podelitvi nagrad; 

● objave nagrajencev na spletnem mestu 

nagradne igre in Facebook strani organizatorja 

(velja samo za nagrajence) 

● obveščanje sodelujočih o novih nagradnih igrah 

pod okriljem Supernova Lju, d. o. o.   

● obveščanje sodelujočih o popustih, akcijah in 

drugih ugodnostih pod Supernova Lju, d. o. o.  

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v 

skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih 

podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne 

podatke varoval z varnostnimi ukrepi, ki temeljijo na 

relevantnih priznanih izsledkih znanosti, tehnike in 

izkušenj ter omejil dostop do osebnih podatkov 

usposobljenim zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim 

obvezam zaupnosti. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi 

podatkov v družbi Supernova Lju, d. o. o. in/ali pri njenih 

pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator 

bo obdeloval in zagotovil, da njegovi posamezni 

pogodbeni obdelovalci obdelujejo vse osebne podatke 

posameznika izključno za namene izvajanja te nagradne 

igre. 

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal iz ali 

obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora 

(EGP) brez da bi predhodno zagotovil, da katerikoli 

pogodbeni obdelovalec sklene in je skladen s 

Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov 

(ali drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi jih 

lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija). 

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem 

primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. 

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim 

rokom do podelitve vseh nagrad ali do preklica hrambe 

osebnih podatkov s strani sodelujočega. 

Sodelujoči je seznanjen, da: 

● lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke; 

● lahko zahteva popravek napačnih osebnih 

podatkov; 
● lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do 

pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 

GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve 

pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za 

namene te nagradne igre; 
● lahko zahteva omejitev obdelave osebnih 

podatkov; 
● lahko zahteva brezplačen prenos osebnih podatkov 

v strukturirani, splošno uporabljani in strojno 

berljivi obliki; 
● lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v 

primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov 

krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz 

prejšnjega odstavka ali prejme dodatne informacije v 

zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri 

pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko 

elektronskega naslova info@supernova.si ali na naslovu 

Supernova Lju, d. o. o. Jurčkova cesta 223 1000 Ljubljana. 

Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih 

podatkov vloži tudi pri Informacijskemu pooblaščencu RS. 

8. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje 

uporabo elektronske pošte. Izpolnjene osebne podatke 

(ime, priimek ter e-naslov) lahko organizator nagradne 

igre in z njim povezana podjetja obdelujejo za namen 

elektronskega obveščanja o akcijah in novostih NC 

Supernova Ljubljana Rudnik do preklica privolitve 

posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili 

svojemu namenu.  

9. Nagrada ni izplačljiva v gotovini. 

10. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

11. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo 

in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. 

Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni 

strani www.supernova-igra.si. 

12. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni 

zavezanec, zato mora ob prevzemu nagrade predložiti  

davčno številko in osebni dokument. Akontacijo 

dohodnine plača sponzor nagrade. 

13. Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo v ponedeljek, 

17. 8. 2020, v prostorih organizatorja nagradne igre. 

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni 

mogoča. 
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14. Rezultati nagradnega žrebanja bodo javno objavljeni 

na dan žrebanja na spletnem mestu www.supernova-

igra.si. Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, 

da se v primeru izžrebanosti njegovo ime in priimek javno 

objavijo. 

15. Nagrajenec bo znan 17. 8. 2020.  

Če bo nagrajenec iz skupine, ki je izvzeta v 5. točki teh 

pravil, in se tega ne ugotovi na dan žrebanja, se  nagrada 

razveljavi in zapade, žrebanja pa se ne ponovi. 

 

16. Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, 

ki so kakorkoli 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 wwwsupernova-igra.si.  

 

17. 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.  

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni 

mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

 

 

Supernova Lju, d. o. o.  

Ljubljana, 27. 7. 2020 


