
  
 

STRINJANJE Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
ZA NAMEN SODELOVANJA 

 V NAGRADNI IGRI 
 
 
 

 
Splošni pogoji nagradne igre:  
Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljena na strani 
www.supernova.si/igra/velika-otvoritvena-nagradna-igra/pravilnik 
S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja. 
 
Varstvo in obdelava osebnih podatkov, za namene sodelovanja v nagradni igri 
Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno, zato vam želimo s temi informacijami pomagati 
razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo ter 
kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite.  
 
Podatki organizatorja 
Supernova Marketing, d.o.o.  
Šmartinska cesta 53, Ljubljana, 1000 Ljubljana 
Davčna številka SI: 21571325 
Telefonska številka (info točka Nakupovalni center Supernova Ljubljana -Rudnik): 08 200 80 00 
e-mail:info@supernova.si 
 
Supernova Marketing, d.o.o. se zavezuje varovati podatke pravnih oseb in osebne podatke 
fizičnih oseb, ki nam jih posredujete. Enako se zavezujejo njeni pogodbeni podizvajalci, ki 
nastopajo kot obdelovalci podatkov za Supernovo Marketing, d.o.o.. Da bi skladno z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, 
ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo 
ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa 
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 
Zbiranje, hramba, namen in iznos osebnih podatkov 
Za sodelovanje v nagradnih igrah podjetje Supernova Marketing, d.o.o. zbira sledeče podatke:  
- e-naslov (se hrani do vašega preklica, za namene pošiljanje e-novic),  
- ime in priimek (se ohrani do vašega preklica, za namene pošiljanje e-novic),  
- kontaktni telefon  
- in po potrebi davčno številko (v primeru, da je nagrada višja od 42 €).  
 
S podpisom kupona za žreb za sodelovanje v nagradni igri, soglašate, da ste seznanjeni s Pravili 
in splošnimi pogoji sodelovanja o nagradni igri ter se hkrati strinjate z obdelavo vaših osebnih 
podatkov, s katerimi vas bo podjetje Supernova Marketing, d.o.o. in pogodbeni obdelovalci 
podatkov nanizani v 2. členu obveščali o poteku nagradne igre, zaključku, morebitnemu  izžrebu 
in prejetju nagrade… 
Vaši oddani podatki se bodo hranili do konca namena oziroma trajanja nagradne igre, v skladu z 
zakonom. 
Osebni podatki za sodelovanje v nagradni igri se bodo uporabljali le za namen, za katerega je 
uporabnik dal svoje soglasje.  
Rezultati nagradne igre (ime in priimek sodelujočega) bodo objavljeni na spletni strani 
supernova-opening.si in www.supernova.si/igra/velika-otvoritvena-nagradna-igra in na 
družbenih omrežjih Supernova Marketing, d.o.o. Podatkov o uporabnikih podjetje Supernova 
Marketing, d.o.o. v nobenem primeru ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače 
posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam brez vaše privolitve. 
Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur razen v primeru, da zakon tako zahteva. 
Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, 
zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. V primeru, ko ste prejeli nagrado, bomo 
vaše podatke hranili skladno z zakonodajo z davčnega področja. Po tem času jih bo podjetje 
Supernova Marketing, d.o.o. trajno izbrisala. 
 
VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV 
Pravice na podlagi danih privolitev 
 
Preklic soglasja in odstop od sodelovanja v nagradni igri 
Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno 
preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko 
kadarkoli naslovi na e-naslov info@supernova.si in podrobno navede, katere privolitve želi 
preklicati. Zahtevi za preklic soglasja bo ugodeno v zakonskem roku 15-ih dni od dneva prejema 
zahteve. 
 
Poleg tega ima tudi naslednje pravice: 
- Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih 

podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo 
zakonitost; 

- Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico zahtevati, da 
Supernova Marketing, d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne 
podatke; 

- Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico zahtevati, da Supernova 
Marketing, d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v 
obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja; 

- Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico zahtevati, da Supernova Marketing, 

d.o.o. omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je 
obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, 
ter v primerih, ko Supernova Marketing, d.o.o. njegovih podatkov ne potrebuje več za namene 
obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov; 

- Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, 
ki jih je posredoval Supernova Marketing, d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno 
berljivi obliki, ter pravico da te podatke Supernova Marketing, d.o.o. posreduje drugemu 
upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo; 

- Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih 
osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi nezakonitih interesov. Ravno tako ima pravico, da 
kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene 
neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim 
neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, 
se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več. 

- Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov: pri nadzornem organu, če 
meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. 

 
Postopek uveljavljanja pravic 
· Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z 
osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@supernova.si. 
- · Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru 

uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa 
lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati. 

- · Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v 
zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in 
najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. 

Podatki se hranijo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na 
podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo. 
Uporabnik lahko kadarkoli na info@supernova.si pošlje ustrezen zahtevek za dostop do osebnih 
podatkov, ki jih upravljavec o njem zbira in obdeluje, za popravek osebnih podatkov, izbris 
osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, ugovor k obdelavi osebnih podatkov ali za prenosljivost osebnih podatkov. 
 
Vrsta zahtevka 
Sodelujoči v nagradni igri se lahko v primeru kršitve njihovih pravic pri zbiranju, obdelavi in 
hrambi osebnih podatkov kadarkoli pritožijo informacijskemu pooblaščencu in so tudi upravičeni 
do pravnih sredstev ter odškodnine in odgovornosti v primeru neukrepanja nadzornega organa. 
 
Fotografiranje in snemanje v nakupovalnih centrih 
Fotografiranje in snemanje v nakupovalnih centrih Supernova se izvaja za dva namena in sicer v 
primeru dokumentiranja marketinških aktivnosti ter izvajanje tehničnega varovanja.  
V nakupovalnih centrih se v času dogodkov in posebnih marketinških aktivnostih lahko izvaja 
fotografiranje in video snemanje. O tem vas informira in obvešča nalepka ob vhodu v nakupovalni 
center. Fotografije in video posnetki se uporabljajo za promocijo aktivnosti v nakupovalnih 
centrih Supernova in se hranijo do preklica. Izbrane fotografije in video posnetki se objavijo v 
internih medijih Supernova Marketing, d.o.o (spletne strani Supernova, magazine SuperSytle, 
družbena omrežja Supernova). 
V nakupovalnih centrih se izvaja zakonsko določen video nadzor s strani pogodbenih izvajalcev 
(seznam pogodbenih izvajalec je na voljo na zahtevo) projektnih družb nakupovalnih centrov, ki 
se zavezujejo k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih 
podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o 
elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. O tem vas informira in 
obvešča nalepka ob vhodu v nakupovalni center. Posnetki se hranijo največ eno leto, razen ko je 
potrebna daljša hramba zaradi varnostnega incidenta ali pravnega postopka. Hrani se samo 
posnetek posameznika in ne posnetek glasu posameznika. 
 
Avtorske pravice 
Supernova Marketing d.o.o. je na podlagi določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah nosilec 
materialnih avtorskih pravic nad vsemi na spletni strani objavljenimi vsebinami v najširšem 
pomenu (besedila, slike, fotografije, skice, načrti, avdio-video posnetki). Brez pisnega dovoljenja 
Supernova Marketing, d.o.o. je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, ponovno 
objavljanje ali drugačno razširjanje vsebin v komercialne namene. Vsebine objavljene na spletni 
strani se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa 
navedena opozorila o avtorskih pravicah ali drugih pravicah. Za blagovne in storitvene znamke, ki 
se pojavljajo na teh spletnih straneh ima Supernova Marketing d.o.o. pravico do njihove uporabe. 
 
Končne določbe 
Za vse pravne spore, ki izhajajo iz uporabe spletne strani, velja izključno slovensko materialno 
pravo. Reševanje vseh sporov, ki posredno ali neposredno izhajajo iz uporabe spletne strani, je v 
stvarni in krajevni pristojnosti sodišča v Ljubljani. Če so posamezne določbe pogojev uporabe 
neveljavne ali take postanejo, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. 

 


