
PRAVILNIK o organizaciji in izvedbi facebook nagradne igre » MAXIKVIZ« 
 
 

                                                     
 
Trgovski center Maximus, 17. junij 2019   
 
1.člen: Organizator facebook nagradne igre je družba Komunika d.o.o., Štefana Kovača 43, 9000 
Murska Sobota, ID za DDV SI51311879, ki izvaja marketinške aktivnosti za Trgovski center Maximus 
(v nadaljevanju organizator).   
2. člen: Namen nagradne igre 
Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev Facebook strani 
www.facebook.com/Trgovski center Maximus 
 
3. člen: Potek nagradne igre 
Uporabniki, ki bodo s reactionom oddali svoj odgovor na zastavljeno vprašanje, sodelujejo v 
nagradnem žrebanju. Upoštevani bodo vsi sodelujoči, ki bodo izpolnili prej omenjene korake. 
Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra se zaključi z žrebanjem, ki bo v prostorih organizatorja. 
Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Prav 
tako v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri družbi Komunika  d.o.o., ki je organizator 
nagradne igre. Sodelujejo lahko polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.  
 
4. člen: Udeleženec nagradne igre 
Udeleženec v nagradni igri postane vsaka oseba, ki bo oddala svoj odgovor s reactionom. Udeleženec 
nagradne igre je lahko le fizična oseba, ki ima Facebook profil. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno 
z nakupom. 
5.člen: Trajanje nagradne igre 
Nagradna igra poteka na spletnem mestu www.facebook.com/Trgovski center Maximus 
 
 od 17. 06. 2019, do 20. 06. 2019  
 
6. člen: Nagrada 
Nagrajenec  prejme nagrado –  2 KOS MAXIMUS DARILNI BON V VREDNOSTI 10,00EUR 
Za nagrado bomo izžrebali 1 nagrajenca.  
Nagrada ni prenosljiva. 
7. člen: Razglasitev nagrajenca 
Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo 20.06.2019 objavljen na spletnem mestu 
wwww.facebook.com/Trgovski center Maximus. Nagrajenec posreduje svoje podatke v zasebno 
sporočilo Facebook strani www.facebook.com/Trgovski center Maximus v roku 7 dni od žrebanja.  
 
8. člen: Prijava nagrade davčnemu organu 
Ker vrednost podeljene nagrade  ne presega 42 €, nagrajenec  ni dolžan posredovati svoje davčne 
številke in nagrade prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.  
 
9. člen: Komisija 
Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo: predsednica Helena Čirič, članica Klavdija Toplak 
in članica Natalija Duh Grinaver. 
 
10. člen: Prevzem nagrade 
Nagrajenec nagrado prejme po priporočeni pošti. 
 
11. člen: Sprememba pravil 
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to 
zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. 

http://www.facebook.com/Trgovski
http://www.facebook.com/Trgovski
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12. člen: Obvezujoča pravila 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in 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 spletnem mestu www.center-maximus.si zavihku Zabava. 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. 
 
13. 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. 
 
14. člen: Varovanje informacij in zasebnih podatkov  
Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in 
računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre.  Prav tako lahko organizator uporablja podatke 
udeleženca v promocijske namene. 
Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne 
igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih 
varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih 
podatkov sprejetim pri organizatorju. 
Organizator brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov 
udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe 
uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen če s predpisi ni določeno drugače. 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih 
vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za 
morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani 
udeležencev nagradne igre. 
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do 
preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko 
posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju 
osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). 
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, 
shranjevanja in uporabe: 
ime in priimek, naslov in kraj bivanja za potrebe identifikacije nagrajenca in pošiljanja nagrade, ter za 
potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji. 
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, 
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, 
skladno z veljavnimi predpisi. Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po 
vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo. Uporabniki podatkov so 
administrator spletne strani in/ali Facebook profila. 
 
15. člen: Reševanje sporov 
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Murski Soboti. 
 
16. člen: Veljavnost pravil  
Pravila začnejo veljati 17.06.2019  
 
Trgovski center Maximus 
 


