
SPLOŠNI POGOJI  NAGRADNE IGRE  LINO 

SPAR SEPTEMBER 2017 

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre  je Podravka d.o.o, Slovenija, v nadaljevanju organizator. Nagradna igra se opravi z namenom  promocije 

blagovne znamke Lino.  

Nagradna igra poteka na prodajnih mestih Megamarketov Interspar in Spar.  

Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije,  pod  v nadaljevanju  navedenimi pogoji.  

2. Nagradni sklad:  

 

- Prodajna mesta Interspar in Spar: 2000 otroških Lino majic 

 

3. Vsebina, potek in pogoji sodelovanja v  nagradni igri:  

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki kupijo Lino izdelke v vrednosti vsaj 8€. 

 
V nagradni igri sodelujejo izdelki: Čokolino, Lešnik Čokolino, Čokolino Fit in Čokolino Plus  

 

- Na prodajnih mestih Mega marketov Interspar: Kupec ob predložitvi računa majico prejme na info pultu  
 

- Na prodajnih mestih Spar:: Kupec pošlje original račun, ki dokazuje zahtevan nakup skupaj s svojimi podatki ter velikostjo 

željene otroške majice na Podravka d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana.  
 

V nagradni igri lahko sodelujejo slovenski in tuji državljani.  

 

Nagradna igra poteka od 1.9. do vključno 30.9.2017  

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema  splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Splošni pogoji nagradne igre so 
objavljeni na internetni strani www.lino.si.  Sodelujoči  se strinja, da lahko podjetje Podravka d.o.o.  uporablja vse  posredovane osebne 

podatke za promocijske namene blagovnih znamk v lasti Žita d.o.o. in Podravke d.o.o. 

 

4. Ostala pravila nagradne igre: 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca, 
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji 

nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju  s temi pravili , 

- udeleženec pošlje nepopolne in nečitljive podatke, 
- se udeleženec ne odzove na obvestilo o nagradi v roku 30 dni.  

 

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati druge nagrade.  Nagrajenci nimajo pravice zahtevati nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene 
v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s 

koriščenjem in uporabo nagrad.  
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju  Podravka d.o.o.  in tisti, ki so kakorkoli povezani z organizacijo nagradne igre. 

Dobitek v nagradni igri je obdavčen po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini - ZDoh-2. Posamezna nagrada ne presega 42,00 

EUR.   
Če nagrajenec ne posreduje organizatorju  navedenih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. 

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil. 

 

5. Varstvo podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju,  kot upravljalcu dovoljuje, da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih 

osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). 
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu  z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). 

Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri in o promocijskih aktivnostih podjetja. 

Organizator  se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času 
upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih 

podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.  

 

6. Končne določbe 
Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O 

vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na  internetni strani www.lino.si.  
 

 

Organizator: Podravka d.o.o. Slovenija 

 

V Ljubljani, dne 01.09.2017 

 


