
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE "ZRCALCE, ZRCALCE V EUROPARKU POVEJ" 

1. člen: ORGANIZATOR 

Organizator nagradne igre je Europark d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
organizator). Organizator izvede nagradno igro in poskrbi za izvedbo žrebanja. 

2. člen: NAMEN 

Nagradna igra se izvede z namenom promocije in trženjskega komuniciranja nakupovalnega središča 
Europark Maribor. Posredno je namen nagradne igre tudi pospeševanje obiska in prodaje v 
nakupovalnem središču in vseh trgovinah/lokalih znotraj njega.  

Nagradna igra se komunicira in oglašuje v samem nakupovalnem središču Europark, na spletni strani 
organizatorja, na promocijskih materialih dogodka »Europarkov 22. rojstni dan« ter na drugih 
komunikacijskih materialih in medijih.  

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA 

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 22. 8. 2022 do vključno 3. 9. 2022 s skeniranjem QR kode, 
ki je na voljo na vseh (petih) zabavnih ogledalih v nakupovalnem središču Europark. Skeniranje QR 
kode obiskovalca vodi na posebno spletno stran nagradne igre, kjer odgovori na nagradno vprašanje 
(Kaj ti je najbolj všeč na tebi, ko se pogledaš v ogledalo?) in v celoti izpolni obrazec nagradne igre s 
svojimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, e-pošta, telefonska številka). Ob prijavi v nagradno 
igro sodelujoči poda soglasje s temi pravili ter dovoli obdelavo osebnih podatkov skladno s tem 
pravilnikom.  

Sodelovanje v nagradni igri je omejeno na enkrat dnevno s posameznim e-poštnim naslovom. 
Sodelujoči lahko s svojim e-poštnim naslovom sodeluje vsak dan v času trajanja nagradne igre. Nakup 
ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja 
v nagradni igri.  

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoči z oddajo prijave v nagradno igro poda soglasje, 
da organizator objavi njegovo ime ter odgovor na nagradno vprašanje (ali del le-tega) na spletni 
strani, družbenih omrežjih in v morebitnih drugih medijih, za kar sodelujoči ne bo zahteval plačila ali 
odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici pregledati, odobriti ali nasprotovati objavi odgovora 
oziroma uredniško izbranemu delu le-tega. 

v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne 
igre ali njihovi ožji družinski člani. 

4. člen: PREKLIC SODELOVANJA 

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri 
tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov marketing@europark.si. Po prejemu tega sporočila se vsi 
osebni podatki sodelujočega izbrišejo, njegovo prijavo pa se izloči iz nagradne igre. 
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5. člen: NAGRADE 

Celotni sklad nagradne igre znaša 2.200 € v darilnih bonih Desetak. Nagrade se razdelijo po sledeči 
lestvici: 

• 1. nagrada: 1.000 € v darilnih bonih Desetak 

• 2. nagrada: 700 € v darilnih bonih Desetak 

• 3. nagrada: 500 € v darilnih bonih Desetak 
 
Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban 
dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. 

6. člen: IZBOR NAGRAJENCEV 

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi 
komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. 

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo: 

• Simona Mandl – Center managerka – predsednik komisije 

• Vanja Bele Kovačič – Vodja marketinga – član komisije 

• Petra Romih – Asistentka za marketing – član komisije  

Žrebanje nagrad bo potekalo v ponedeljek, 5. 9. 2022, na sedežu organizatorja nagradne 
igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega 
algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije 
pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. 
Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja. 

7. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV 

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel po telefonu ali elektronski pošti, ki ju je navedel ob prijavi v 
nagradno igro. 

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.europark.si najkasneje v petih dneh po 
žrebanju nagrad. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. 

8. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 

Izžrebani udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade v višini, kot je bila določena 
za posamezno žrebanje. 

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o 
dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za 
dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne 
podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno 
številko) in sicer najkasneje v roku 30 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem 
roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi).  



Če nagrajenec v 30 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ter pozivu za predložitev zahtevanih 
osebnih podatkov ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, ni več upravičen do nagrade in se 
nagrada ne podeli. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani 
osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. 

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam. 

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega 
zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče. 

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v 
tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez 
pravice do kakršnegakoli nadomestila. 

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali 
zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do 
prevzema nagrade. 

9. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH 

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo 
nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna 
oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega 
zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane 
nagrajenec. 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma 
drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi. 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: 

▪ udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; 

▪ je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; 

▪ udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi 
na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno; 

▪ v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna; 

▪ v primeru ugotovljenih drugih kršitev pravil nagradne igre. 
 

 

 
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo 
identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do nagrade. 

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu 
drugemu ali ne. 

 

 



10. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV 

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 
13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). 

V skladu z GDPR sme upravljalec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna 
privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko 
njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v 
nagradno igro in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, 
da se sodelujoči strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov skladno s temi pravili. 

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo: 

Podjetje EUROPARK d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, organizira nagradno igro "ZRCALCE, 
ZRCALCE V EUROPARKU POVEJ" in v ta namen vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov 
posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. EUROPARK d.o.o. obdeluje 
zbrane osebne podatke za v nadaljevanju navedene namene, udeleženec pa s podpisom predmetne 
izjave podaja soglasje k obdelavi podanih osebnih podatkov za te namene: za izvajanje nagradne igre, 
izdajo nagrade, obračun dohodnine nagrajenca ter promocije nakupovalnega središča EUROPARK v 
Mariboru. 

• Za namene izvajanja nagradne igre, izdajo nagrade in kontaktiranja v zvezi z nagradno igro 
posameznik dovoljuje uporabo imena in priimka, naslova, elektronske pošte in telefona.  

• Za namene promocije nakupovalnega središča posameznik neodplačno dovoljuje uporabo 
njegovega imena ter njegovega odgovora na nagradno vprašanje (ali del le-tega) nagradne 
igre na spletni strani, družbenih omrežjih in v morebitnih drugih medijih nakupovalnega 
središča EUROPARK. 

• Nagrajenec soglaša tudi z objavo njegovega imena in priimka ter prejete nagrade na spletni 
strani nagradne igre. 

Navedene podatke sodelujočih organizator nagradne igre in z njim povezana podjetja obdelujejo do 
izteka nagradne igre, nato pa se uničijo. Podatke nagrajencev, ki jih na podlagi pogodbenih 
obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 
let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe. Podatki, ki se zbirajo 
za namene promocije nakupovalnega središča, se  obdelujejo do preklica privolitve posameznika, pri 
čemer preklic obdelave ne vpliva na pravico do obdelave osebnih podatkov do podaje preklica, oz. do 
časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.  

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v 
zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih 
osebnih podatkov z učinkom od dneva zahteve posameznika za preklic dalje. Preklic privolitve 
posameznik posreduje na zgoraj navedeni naslov organizatorja nagradne igre. V času obdelave 
podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali 
posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež 
družbe EUROPARK d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, ali preko elektronske pošte 
marketing@europark.si.  

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov skladno s to izjavo je osebna privolitev, ki jo 
posameznik poda s potrditvijo te izjave (a točka 2. točke 6. člena GDPR). Posameznik ima pravico, da 
se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je 
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na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico do ugovora, do 
prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu. 

V primeru, da posameznik v okviru te nagradne igre prejme nagrado, soglaša nadalje s tem, da se 
njegovo ime in priimek ter prejeta nagrada časovno in krajevno neomejeno in brez pravice do plačila, 
odškodnine oz. kakršnega koli nadomestila, objavi v marketinške in reklamne namene v povezavi z 
nagradno igro ter promocijo nakupovalnega središča EUROPARK v časopisu nakupovalnega središča, 
na spletni strani nakupovalnega središča, na FB strani nakupovalnega središča in na Instagramu 
nakupovalnega središča kot tudi na reklamnih letakih in drugih tiskanih medijih, ki so v povezavi z 
EUROPARKOM. Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam, z izjemo za prej navedene primere 
ter pooblaščenemu izvajalcu za izvedbo nagradne igre, izdelavo video dokumentacije nagradne igre 
in nagrade ter za izvedbo pošiljanja elektronskih novic. Uporabnik osebnih podatkov so zaposleni v 
oddelku marketinga družbe EUROPARK d.o.o. 

11. člen: DOSTOPNOST PRAVIL 

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre. 

12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE 

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre 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. 

13. člen: KONČNE DOLOČBE 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo 
vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator nagradne igre možnost takšnega 
udeleženca izključiti iz sodelovanja v nagradni igri. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne 
ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe. 

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami 
na spletni strani. 

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno 
izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator 
ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno 
igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo 
škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je 
dokončna in velja za vse udeležence. 

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z 
nagradno igro, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh 
pravil soglašajo z njimi. 

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski 
naslov: marketing@europark.si. 

mailto:marketing@europark.si


Ljubljana, 19. 8. 2022 

Europark, d. o. o. 


