
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Prijava 
na e-novice«  
 
1.PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE  
Organizator nagradne igre z nazivom »Prijava na e-novice« (v 
nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Pu-ma d.o.o., Kidričeva 7, 
5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator). S sodelovanjem v 
nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Pravila in splošne 
pogoje in da se z njimi strinja. 
 
2. NAMEN NAGRADNE IGRE 
Namen nagradne igre je promocija ter izvajanje trženjskega 
komuniciranja organizatorja, promocija blagovne znamke 
organizatorja in pridobivanje kontaktov.  
 
3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE Nagradna igra poteka od 
24.12.2020 do vključno 23.1.2021. Žrebanje nagrajencev bo 
25.1.2021. Nagradna igra poteka na spletni strani http:// www.center-
dotik.si (v nadaljevanju: spletna stran) 
 
 4. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI  
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pravna oseba ne more biti 
udeleženec nagradne igre. Osebe, ki kakor koli neposredno 
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in zaposleni pri organizatorju 
nagradne igre in njihovi družinski člani, ne smejo sodelovati v 
nagradni igri. V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki na spletni 
strani v polje 'Prijavi se na novice' vpiše svoj elektronski naslov in ga 
potrdi z gumbom 'Pošlji'. S tem se sodelujoči strinja s pogoji te 
nagradne igre. S pravilno oddajo e-naslova postane oseba 
sodelujoči. Nakup ni pogoj na sodelovanje v nagradni igri.  
 
5. POTEGOVANJE ZA NAGRADE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV 
Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri 
sodelovali v skladu s temi pravili. Nagrada se podeli z žrebanjem. 
Žrebanje nagrajencev bo potekalo dne 25.1.2021 na naslovu 
organizatorja in bo izvedeno z naključnim algoritmom. Nagrad ni 
mogoče zamenjati ali jih izplačati v gotovini.  
 
6. SEZNAM NAGRAD  



Med nagrajence bodo podeljene naslednje nagrade: 3x vrednostni 
darilni bon za 40,00 eur 
 
 7. SPLOŠNO O NAGRADAH IN NAGRAJENCIH  
Vsi nagrajenci s prijavo na nagradni igro izrecno dovoljujejo objavo 
svojega imena in priimka na spletni strani organizatorja. Vsi 
nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani, najkasneje v roku 7 dni 
po zaključku žrebanja nagrajencev. Nagrajenci bodo o načinu 
prevzema nagrade obveščeni po e-pošti na elektronski naslov, ki so 
ga navedli ob prijavi. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o 
prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih 
podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni 
od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), 
ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno 
oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V 
tem primeru se ta nagrada ne podeli. V primeru, da je nagrajenec 
mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša 
ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna 
oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne 
privolitve starša ali zakonitega zastopnika.  
 
8. DRUGE DOLOČBE  
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki na spletni 
strani. Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v 
nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki. 
Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso 
pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve. Organizator ne 
odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru 
okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko 
sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko 
spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse 
sodelujoče. V takšnem primeru organizator ali izvajalec sodelujočim 
ne odgovarjata za nastalo škodo. Organizator si pridržuje pravico 
sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih 
nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani. 
Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na 
info@center-dotik.si. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v 
zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja 
za vse sodelujoče.  



 
9. UPORABA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV  
Vsi sodelujoči, ki izpolnijo obrazec za sodelovanje v nagradni igri 
skupaj z osebnimi podatki, izrecno soglašajo z zbiranjem osebnih 
podatkov za namen nagradne igre. Vsi osebni podatki so varovani 
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Izžrebanec organizatorju 
nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in 
priimek) na www.center-dotik.si z namenom obveščanja o rezultatih 
žrebanja oz. prevzema nagrade. 
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so 
seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi 
strinjajo. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti 
organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov 
in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. 
RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR). Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo zgolj v 
namene nagradne igre in pošiljanja darila nagrajencem ter za namen 
obveščanja s strani organizatorja, če se je sodelujoči s tem izrecno 
strinjal. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja 
izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeležencem so 
skladno z ZVOP-1 in uvedbo GDPR zagotovljene pravice do 
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in 
izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec 
nagradne igre oz. njegov skrbnik ali zastopnik lahko kadar koli pisno 
zahteva, da se njegovi osebni podatki pridobljeni v nagradni igri 
začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega 
trženja. Zahteva se pošlje pisno na info@center-dotik.si. Najkasneje 
v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca 
trajno izbrisali.Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi 
Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične 
podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili in pogoji 
nagradne igre. 
 
 
10. PREKLIC SODELOVANJA 
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče 
svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo 
organizatorju na e-poštni naslov info@center-dotik.si. Po prejemu 
tega sporočila, ga organizator izključi.  



11. REŠEVANJE PRITOŽB  
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih 
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času 
in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge 
udeležence. Datum objave teh pravil: 24. 12. 2020 
 


