Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre »Avene Cleanance« na Facebook strani SPLETNA
LEKARNA LJUBLJANA, ki bo trajala od 11. 5. do 13. 5. 2021
1. člen
Nagradna igra »Avene Cleanance« bo potekala na ozemlju Republike Slovenije v času od 11. 5. do 13.
5. 2021. V njej imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, z izjemo zaposlenih v Lekarni
Ljubljana in njihovih ožjih sorodnikov.
2. člen
Organizator nagradne igre je Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana.
3. člen
Za izvedbo nagradne igre skrbi odbor v sestavi:
1. Predstavnica marketinga Lekarne Ljubljana: Tjaša Hace
2. Predstavnica marketinga Lekarne Ljubljana: Nika Gazvoda
3. Predstavnica marketinga Lekarne Ljubljana: Nina Ajnik
4. člen
V nagradni igri »Avene Cleanance« bodo sodelovali vsi oboževalci Facebook strani SPLETNA LEKARNA
LJUBLJANA, ki bodo v obdobju nagradne igre od 11. 5. do 13. 5. 2021 do 24. ure, na zid Facebook strani
SPLETNA LEKARNA LJUBLJANA odgovorili na nagradno vprašanje, ki se glasi: »Katera linija znamke
Avene je namenjena negi problematične kože?« V zaključnem žrebanju bodo sodelovali vsi oboževalci
Facebook strani SPLETNA LEKARNA LJUBLJANA, ki bodo v obdobju nagradne igre od 11. 5. do 13. 5.
2021 do 24. ure, na zid Facebook strani SPLETNA LEKARNA LJUBLJANA napisali pravilen odgovor na
nagradno vprašanje.
Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni
igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s
temi pravili. Vsak uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat.
5. člen
Nagradno žrebanje bo izvedeno računalniško, dne 14. 5. 2021 v prostorih organizatorja. Računalniški
program bo pri žrebanju upošteval vse oboževalce Facebook strani SPLETNA LEKARNA LJUBLJANA, ki
so na zid Facebook strani SPLETNA LEKARNA LJUBLJANA napisali pravilen odgovor na nagradno
vprašanje, in sicer v obdobju od 11. 5. do 13. 5. 2021 do 24. ure. Med vsemi sodelujočimi, ki bodo
ustrezali zgornjemu pogoju, bomo izžrebali 20 nagrajencev, ki bodo prejeli 2 micelarni vodi Avene (100
ml).
Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo vrste nagrade, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
Nagrajenec nagrade ne more prenesti na tretje osebe.
Žrebanje nagrad ni javno. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
6. člen
Nagrajenci bodo razglašeni pod Facebook objavo nagradne igre in pozvani, da na e-naslov
spletna.lekarna@lekarna-lj.si pošljejo naslov za dostavo nagrade. Za prevzem nagrade mora
nagrajenec poslati naslov za dostavo nagrade v roku 7 dni po pozivu oziroma objavi nagrajencev. V
primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da

je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade izžrebancu.
Nagrada se torej v takem primeru ne podeli. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da
izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh
obveznosti po tej nagradni igri.
Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem
dogovoril o drugih načinih prevzema, če pošiljanje po pošti ne bo mogoče. Organizator ne odgovarja
za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo
organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno
dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju,
se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.
Nagrajencu bo nagrada izročena v roku 7 dni po prejemu naslova za dostavo nagrade. Vsak nagrajenec
ob prejemu nagrade podpiše izjavo, da je nagrado prejel.
Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar
le, če njegova vrednost presega 42 € (108. člen ZDoh-2). Vrednost nagrade je manj kot 42 € in
akontacija dohodnine v tem primeru ni potrebna.
Sodelujoči v nagradni igri soglaša z objavo svojega imena na spletni strani, ki jo upravlja organizator
(www.lekarnaljubljana.si) ter na Facebook strani SPLETNA LEKARNA LJUBLJANA. Nagrade niso
zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
7. člen
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju nagradne igre dovoljuje, da do preklica sodelujočega vodi,
vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov (kontaktni podatki na Facebooku, naslov
za dostavo, e-naslov in druge, z njegove strani posredovane osebne podatke) sodelujočih uporabnikov
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Uradni list RS št. 94/2007) v
podatkovni bazi Lekarne Ljubljana za namene izvedbe nagradne igre, s čimer sodelujoči izrecno soglaša,
ko pristaja na pravila in splošne pogoje nagradne igre. Podatki o sodelujočih posameznikih se hranijo
2 leti od objave nagrajencev nagradne igre za namene dokazovanja izpolnjevanja pogodbenih
obveznostih organizatorja. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov so
telefon: 01 230 61 20 in elektronski naslov: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si.
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki
jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre.
Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna. Udeleženci imajo v zvezi z obdelovanjem
osebnih podatkov pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izpisa (»pravica
do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora.
Udeleženci lahko posredujejo morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
organizatorju na elektronski naslov: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si.
Prav tako ima vsak udeleženec, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na
področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS,
št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009).
Podatki o sodelujočih v nagradni igri se zbirajo na upravi Lekarne Ljubljana, Komenskega 11, 1000
Ljubljana. Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način:
• Vse nagradne podatke hrani najmanj do 31. 12. 2023.
• Dokumentacijo v zvezi z nagrajenci hrani v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi
internimi akti.
8. člen
Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno odbor, ki za posamezna mnenja
in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi
igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega
pravilnika lahko odbor razveljavi nagradno igro ter jo kot celoto z ustreznimi popravki ponovi.

Ljubljana, 11. 5. 2021

Direktor Lekarne Ljubljana:
Dr. Marjan Sedej

