
 

 

Pravila nagradne igre 

„Najljubši Drogin izdelek’’ 

1. člen 

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju: Igre) pod imenom »Najljubši Drogin 
izdelek « je Ahac d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno. Oseba, ki se prijavi za 
sodelovanje v Igri, se v nadaljevanju teksta imenuje Udeleženec. Ta Igra ni pod 
domeno nobenega družbenega omrežja, ki ga omenjamo v teh pravilih. Nobeno 
družbeno omrežje ne sponzorira, ne podpira in ne upravlja tega Igre, temveč je le 
njen gostitelj.    

2. člen 

Nagradna igra poteka od 4.11.2021 do 11.11.2021 na družabnih omrežjih, in sicer: 
- na Facebooku: https://www.facebook.com/nekajkislega in  
- na Instagramu: https://www.instagram.com/nekajkislega/ 

3. člen 

V Natečaju lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook in 
Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani uporabniki 
Facebook-a in / ali Instagrama-a, so državljani Republike Slovenije s stalnim 
bivališčem v Republiki Sloveniji in sprejemajo te pogoje sodelovanja v Igri in pravila 
omrežja Facebook oz. Instagram. Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri 
organizatorju Igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V Igri ne smejo sodelovati 
zaposleni in njihovi ožji družinski člani v podjetju Ahac d. o. o. ali povezanih podjetij, 
ki sodelujejo pri izvedbi Igre (zaposleni, partnerji, otroci in starši). Pravna oseba ne 
more biti udeleženec nagradne igre.  

https://www.facebook.com/nekajkislega
https://www.instagram.com/nekajkislega/


 

Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s 
temi Pravili nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.nekajkislega.si. 
Sodelujoči v Igri sami odgovarjajo za pristnost njihovih osebnih podatkov. 

4. člen 

Za sodelovanje v Igri je potrebno všečkati objavo, v komentar napisati ali poslati 
fotografijo najljubšega Droginega izdelka, brez katerega ni kosila ter povabiti 
prijatelja/e na kosilo. 

Organizator ne bo imel dostopa do uporabnikovega Facebook oz. Instagram profila, 
niti ne bo uporabljal in dostopal do uporabnikovih podatkov v tem omrežju, razen 
tistih, ki so javno dostopni. Vsaka uporaba ponarejenih, lažnih  ali podvojenih 
profilov ali utemeljen dvom v obstoj enakih, bo  kaznovana z odstranitvijo 
Udeleženca iz natečaja. Organizator ne more vedeti, kateri osebni podatki se bodo 
prenesli na družbena omrežja, niti na kakšen način in v kolikšni meri se bodo ti 
podatki uporabljali s strani iste ali tretje osebe. Priporočljivo je, da se Udeleženci 
seznanijo s pravili o varstvu podatkov v omenjenih družbenih omrežjih. 

5. člen 

Udeleženec mora biti edini in izključni lastnik avtorskih pravic za objavljen komentar 
in/ali fotografijo. Če se v komentarju omenja tretja oseba, Udeleženec s svojim 
sodelovanjem potrjuje, da ima njihovo soglasje za njihovo objavo. Udeleženec jamči, 
da se z objavljenim komentarjem ali fotografijo ne kršijo avtorske in druge pravice 
tretje osebe. S sodelovanjem v Igri Udeleženec kot avtor objavljenega komentarja oz. 
fotografije brezpogojno prenese na Organizatorja izključno pravico njegove uporabe 
za promocijske namene blagovne znamke Droga, ne da bi zahteval navedbo imena 
avtorja, in to časovno, prostorsko, medijsko in vsebinsko za nedoločen čas in brez 
posebnega nadomestila avtorju razen nagrado, do katere je upravičen zmagovalec 
Igre. Udeleženec daje soglasje Organizatorju, da se na podlagi svoje pravice do 
koriščenja v tem členu, ta pravica prenese na tretjo osebo, v enakem obsegu. 

http://www.nekajkislega.si/


 

6. člen 

Namen Igre je naključno izžrebati 10 nagrajencev na FB nekaj kislega in 10 
nagrajencev na IG nekaj kislega, ki bodo prejeli nagrado. V žrebanju bo sodelovala 
3-članska komisija. 

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook in Instagram strani Nekaj kislega, najkasneje 
v roku 5 delovnih dni po koncu nagradne igre. 

V kolikor nagrajenec ne posreduje svojih podatkov v FB oz. IG inbox  v roku 3 
delovnih dni po objavi nagrajencev, se smatra, da se nagrajenec nagradi 
odpoveduje. Z sodelovanjem v Igri se Udeleženec tudi strinja z javno objavo 
njegovega imena in priimka v primeru prejema nagrade. 

NAGRADE: 

20 x predpasnik #nekajkislega, Droga. Vrednost ene nagrade je 4,05 eur z DDV; 
skupna vrednost vseh nagrad je 81 eur z DDV. 

Ista oseba lahko osvoji največ eno nagrado. 

O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: 
datumu, uri in kraju žrebanja, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so 
bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije (komisijo sestavljajo 3-člani), izdela 
se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. 

Organizator poskrbi za dostavo nagrade do nagrajenca, prav tako organizator nosi 
stroške dostave oz. poštne stroške za dostavo nagrade. 

Udeleženec nima pravice zahtevati nagrado različno od navedene v tem pravilniku. 
Nagrada ni zamenljiva za gotovino, druge izdelke ali storitve. Nagrada bo 
dostavljena nagrajencu najkasneje v roku 45 dni od prejema njihovih podatkov. Z 
dostavo nagrade Udeležencu prenehajo vse obveznosti Organizatorja proti 
Udeležencu nagradne igre. 



 

7. člen 

Organizator bo pregledal vse objavljene komentarje in fotografije in si pridržuje 
pravico kadarkoli izločiti Udeležence, če: 

 udeleženec krši Pravila, 
 udeleženec ne odgovori na vprašanja Organizatorja v roku 24 ur ali pusti 

napačne osebne podatke ali iz drugega razloga ni mogoče stopiti v stik z njim, 
 se fotografije ali opisi ne držijo teme Igre, 
 bo oseba, ki je v komentarju ali na fotografiji, zahtevala njeno odstranitev iz 

Igre, 
 objavljena fotografija ni avtorsko delo Udeleženca, ki ga je objavil, ali 

Udeleženec ne more zagotoviti dokazila o avtorskem delu, 
 udeleženec uporablja lažni profil za namen objave komentarja/fotografije. Pod 

lažne profile se bodo šteli vsi profili, za katere obstaja utemeljen sum, da so 
bili ustvarjeni izključno za namen prijave na nagradno igro, 

 je prijavljen komentar/fotografija z žaljivo ali vulgarno vsebino, omenja ali 
prikazuje javne osebe ali na kakršen koli način predstavlja vsebino, ki ni v 
skladu z etiko in zakonom. 

Napačni ali nepopolni vpisi so neveljavni in Udeležencu ne dajejo pravico do 
nagrade.  

8. člen 

Organizator si pridržuje pravico, da prekine Igro v primeru okoliščin, za katere 
Organizator ni odgovoren oziroma jih ni mogel predvideti, preprečiti, odpraviti ali se 
jim izogniti, pri čemer se razbremeni vseh mogočih nastalih obveznosti do 
Udeleženca. Organizator ne odgovarja za tehnične težave ali napake pri vnosu 
podatkov in drugih razlogov, ki niso odvisni od Organizatorja.  

Udeleženec je seznanjen z dejstvom, da prenos podatkov prek interneta ali 
brezžičnega omrežja ni 100% varen. Čeprav Organizator izvaja komercialno 



 

sprejemljive zaščitne ukrepe za varovanje podatkov, ne more jamčiti za zaščito vseh 
informacij, poslanih na stran  https://www.facebook.com/nekajkislega in / ali 
https://www.instagram.com/nekajkislega/ ali prek njiju in ni odgovoren za dejanja 
tretjih oseb, ki takšne informacije prejme. Organizator ne odgovarja za morebitno 
škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih 
napak.  

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti v skladu s 
Pravili. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, o katerih bodo vsi 
Udeleženci pravočasno obveščeni z objavo na strani www.nekajkislega.si 

9. člen 

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini, v kolikor gre za obdavčljivo 
vrednost nagrade. Kakršna koli zamenjava nagrade za njeno denarno protivrednost 
ni dovoljena. Nagrade ni mogoče prenesti na druge osebe ali jo odstopiti drugim, 
preden je predana dobitniku. 

10. člen 

Ta Igra ni na noben način povezan s Facebookom ali Instagramom. Facebook ali 
Instagram ga ne pospešujeta niti ne promovirata.  

Vaše podatke bomo uporabili izključno za potrebe popolne funkcionalnosti te Igre. 
Upoštevajte, da sta Facebook  in Instagram javni prostor in objavljanje katerekoli 
vsebine (vključno s fotografijami) lahko predstavlja vdor v zasebnost, tako samih 
Udeležencev Igre, kot tudi tretjih oseb.  

Če Udeleženci Igre objavijo kakršnekoli vsebine/fotografije na Facebook oz. 
Instagram strani in/ali web strani Organizatorja, se to šteje, da so bile objavljene 
prostovoljno in Organizator ne odgovarja za vsebino le-teh, niti za zlorabo uporabe 
takšne vsebine/fotografije s strani tretjih oseb. Organizator Igre ne odgovarja za 
vsebine, ki jih na strani objavljajo Udeleženci. Udeleženci morajo pri objavah slediti 
pravilom Facebooka in Instagrama.  

https://www.facebook.com/nekajkislega
https://www.instagram.com/nekajkislega/


 

Organizator opozarja Udeležence, da svoje osebne podatke ne objavljajo na javni 
strani Facebooka ali Instagrama, ampak, da le-te pošljejo Organizatorju direktno. 

Prav tako bomo upoštevali, da če so Udeleženci objavili kakšno vsebino na naši 
Facebook ali Instagram ali web strani (vključno s slikami, besedilna sporočila, 
komentarji, kakršnekoli osebne podatke, itd), da imajo vsa potrebna dovoljenja za 
objavo take vsebine. S takšno objavo Udeleženci Igre dajo Organizatorju dovoljenje 
za uporabo celotne objavljene vsebine v marketinške in katerekoli druge komercialne 
namene, časovno in prostorsko neomejeno v katerikoli obliki ali mediju, in se hkrati 
odrečejo vseh materialnih in katerihkoli drugih pravic, ki jim na tej osnovi pripadajo. 

Organizator ne bo imel dostopa do uporabnikovega Facebook ali Instagram profila, 
niti ne bo uporabljal in dostopal do uporabniških podatkov v tem omrežju, razen 
tistih javno dostopnih informacij. Vsaka uporaba lažnih in/ali dvojnih profilov ali 
utemeljenega suma o obstoju tega bo sankcionirana z odpravo Udeležencev iz Igre. 
Organizator ne more vedeti, kateri osebni podatki bodo posredovani na socialna 
omrežja, niti na kakšen način in v kakšnem obsegu bodo te informacije uporabljale 
iste ali tretje osebe. Priporočljivo je, da se Udeleženec seznani s pravili varstva 
podatkov na omenjenih socialnih omrežjih. 

11. člen 

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja 
nagradnega natečaja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in GDPR.  
 
S sodelovanjem v Igri Udeleženci Igre dovolijo Organizatorju zbiranje, obdelovanje in 
hranjenje osebnih podatkov, (ime in priimek, naslov, e-naslov, številka telefona), ki so 
jih sami posredovali za namen Igre. Vse osebne podatke, ki se zbirajo za namen te 
Igre, bo organizator hranil največ eno leto od zaključka Igre, razen v primeru, da 
Udeleženec sam prej zahteva brisanje svojih osebnih podatkov. 
 



 

Udeleženci Igre izrecno soglašajo, da organizator Igre njihove osebne podatke, ki jih 
Udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v Igri, uporabi za potrebe te nagradne igre.  

Udeleženec lahko v vsakem trenutku zadrži svojo privolitev za zbiranje in obdelavo 
osebnih podatkov in se strinja, da lahko taka zavrnitev privede do nezmožnosti 
sodelovanja v Igri. 

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu 
podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali 
kakorkoli drugače zlorabljeni.  
 
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, 
dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma 
prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te Igre, skladno z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
in sicer preko maila informacije@ahac.si ali po navadni pošti na naslov Ahac d.o.o., 
Stopče 31, 3231 Grobelno. Prav tako imajo posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih 
podatkov v zvez z njimi, kot tudi pravico do ugovora o obdelavi in pravico do 
prenosljivosti podatkov.  

Organizator ne bo posredoval nobenih osebnih podatkov drugim osebam, razen v 
primeru dostave nagrade v imenu organizatorja in za njegov račun. Organizator je 
pooblaščen za razkritje osebnih podatkov/informacij udeležencev, kadar je 
upravičeno pričakovati, da bo njihovo razkritje pomagalo kazenskemu pregonu ali je 
nujno posledica sodnega naloga. 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico do vložitve 
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Po prenehanju potrebe za hrambo in 
obdelavo osebnih podatkov ali na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega 
v Igri, se osebni podatki izbrišejo. 

mailto:informacije@ahac.si


 

12. člen 
 
Ti pogoji uporabe se nanašajo izključno na uporabo in razkritje informacij, ki jih 
organizator zbira od Udeležencev na strani https://www.facebook.com/nekajkislega  
in / ali https://www.instagram.com/nekajkislega/. Druge spletne strani, dostopne prek 
teh strani, imajo svoje izjave o zaupnosti in zbiranje podatkov ter kako jih uporabljati 
in objavljati. Organizator ne odgovarja za načine in pogoje delovanja tretjih oseb. 
 
13. člen 
V primeru spora med Organizatorjem in Udeleženci, je pristojno Okrajno sodišče v 
Šentjurju. 

Grobelno, 4. 11. 2021 

 

 

https://www.facebook.com/nekajkislega
https://www.instagram.com/nekajkislega/

