
Pravila nagradne igre  

Osvoji vstopnice za Kurzschluss 

 

1. ORGANIZATOR IN IZVAJALEC 
Organizator nagradne igre (v nadaljevanju 
Nagradna igra) je Addiko Bank d.d. matična 
številka: 1319175000, ID št. za DDV: SI75482894, 
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
Organizator). 
Nagradna igra predstavlja nagradni razpis v 
reklamne namene organizatorja na družbenem 
omrežju Facebook. V skladu s 5. členom Zakona o 
igrah na srečo se nagradna igra ne šteje za igro na 
srečo v smislu prej navedenega zakona. 
Splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni 
na Facebook strani Addiko Slovenija.  
 

2. POSREDOVANJE PODATKOV 
Sodelovanje v nagradni igri ni na nikakršen način 
povezano s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. ali 
katerimkoli povezanim podjetjem, ki zagotavlja 
storitev Facebook. Facebook Ireland Ltd., ali z njim 
povezana podjetja, ki zagotavljajo storitev 
Facebook, ne prevzemajo nobene odgovornosti v 
zvezi s to nagradno igro.  
Podatki in informacije, ki jih zahteva organizator, 
ne bodo posredovani podjetju Facebook Ireland, 
Ltd.  
 

3. PRIVOLITEV 
S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate te 
splošne pogoje sodelovanja in se strinjate z 
obdelavo podatkov namene nagradne igre s strani 
Addiko Bank d.d.: 
- ime in priimek za namene izvedbe natečaja (izbor 
in žreb nagrajencev, obveščanje in objava 
nagrajencev), 
- ime in priimek, e-poštni naslov in telefonska 
številka, v primeru, da ste izžrebani kot nagrajenec. 
 

5. TRAJANJE 
Nagradna igra poteka na Facebook strani Addiko 
Slovenija od 17. 12. 2019 do 21. 12. 2019 do 23:59 
ure v treh objavah: 
· 17.12. ob 10. uri in traja 24 ur, 
· 18.12. ob 10. uri in traja 24 ur, 
· 19.12. ob 10. uri in traja 24 ur, 
· 20.12. ob 10. uri in traja 24 ur. 

6. KOMISIJA NAGRADNE IGRE 
 
Komisija nagradne igre (v nadaljevanju: komisija) 

je dvočlanska in je sestavljena iz naslednjih 

članov: 

- Timir Povše, zaposlen pri Addiko Bank d. d., 

predsednik komisije,  

Petra Kalan Lubajnšek, zaposlena pri Addiko Bank 
d. d., članica komisije. 
 
7. SODELUJOČI 
V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki 
Facebooka, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji 
sodelovanja in so starejši od 18 let. 
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe: 

- ki so zaposlene pri organizatorju nagradne 
igre, njihovi ožji družinski člani, 

- ki so vključene v pripravo in izvedbo 
nagradne igre, 

- vse ostale osebe, ki imajo dostop do 
podatkov, vezanih na nagradno igro.  

 

8. POTEK NAGRADNE IGRE 
Sodelujoči v nagradni igri sodelujejo na način, da na 
omrežju Facebook v času trajanja nagradne igre 
pod nagradnimi objavami organizatorja na 
Facebook strani Addiko Slovenija na dan 17., 18., 
19., in 20. 12. 2019 v komentar po navodilih 
zapišejo pravilni odgovor na nagradno vprašanje.  
Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri 
sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator 
naključno žrebal enega nagrajenca, ki bo po 
navodilih pravilno odgovoril na vprašanje pod 
nagradno objavo na Facebooku.  
 

9. NAGRADE 
Organizator bo v okviru te nagradne za vsako 
nagradno objavo podaril 2 vstopnici za izbrani 
dogodek: 
- v objavi 17.12. - 1x 2 vstopnici za 

Kurzschluss - Bajaga & Inštruktorji, 
- v objavi 18.12. – 1 x 2 vstopnici za 

Kurzschluss – Umek, 
- v objavi 19.12. – 1 x 2 vstopnici za 

Kurzschluss - Glitterbox W Roger Sanchez 
& More, 

- v objavi 20.12. – 1 x 2 vstopnici za 
Kurzschluss – Senidah. 

Vrednost posamezne nagrade (2 vstopnici) je največ 
40 EUR z DDV. Nagrade ni mogoče zamenjati za 
denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive 
na tretje osebe.  
 

10. OBVEŠČANJE O NAGRADI IN PREVZEM NAGRADE 
Nagrajenec v Facebook objavi bo o nagradi 
obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku, 
prav tako bo objavljen v komentarju pod nagradno 
objavo na Facebook strani Addiko Slovenija 
najkasneje 1 delovni dan od posamezne objave. 
Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega 
imena in priimka ali uporabniškega imena na 
Facebook strani, prav tako dovoljuje objavo svojega 
imena in priimka na časovnici Facebook strani, za 
kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali 
odškodnine. 
Če se nagrajenec v 24 urah od prejetja sporočila o 
prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorju ne bo 
posredoval vseh zahtevanih podatkov (ime in 
priimek, e-poštni naslov in telefonska številka), ima 
organizator pravico, da nagrado podeli drugemu 
sodelujočemu ali nagrade ne podeli. Nagrajenec 
mora nagrado prevzeti na blagajni Kurzschluss 
dogodka na Gospodarskem razstavišču na dan 
dogodka z osebnim dokumentom. Če nagrajenec ne 
prevzame nagrade, velja, da nagrade nima namena 
prevzeti. 



Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. 
Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne 
smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kot 
razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, 
štejejo zlasti profili brez profilne slike ali z 
majhnim številom prijateljev ali če na zasebno 
sporočilo organizatorja njihov lastnik ne odgovori v 
roku 24 ur.  
Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne 
igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje 
zahtevek o preklicu na e-poštni naslov 
marketing.si@addiko.com, z Zadevo: Nagradna 
igra: Osvoji vstopnice za Kurzschluss. 
 

11. OBDAVČITEV NAGRADE  
Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve 
skladno s 3. odstavkom 108. člena ZDoh-2.  
 

12. ŠKODA IN VIŠJA SILA 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z 
nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna 
in velja za vse sodelujoče. 
Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi 
nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, 
ki bi izvirala iz nagrade.  
V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne 
morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji 
odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti 
sodelujoče preko Facebook strani in če je to 
potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru 
sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.  
 
13. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Organizator obdeluje, hrani in varuje osebne 
podatke vseh, ki pristopijo k nagradni igri, skladno 
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov 
(Uredba (EU) 2016/679 - GDPR) in svojimi internimi 
akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega 
odnosa z njimi ter skladno z njihovo privolitvijo za 
obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. 
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z 
osebnimi podatki posameznika, so na voljo na 
spletni strani, na povezavi 
https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/, 
oziroma v dokumentu »Informacije o obdelavi 
osebnih podatkov«.  
Na zgornji povezavi oz. v dokumentu “Informacije o 
obdelavi osebnih podatkov” so poleg pomembnih 
informacij v zvezi z načinom obdelave vaših osebnih 
podatkov navedeni tudi vsi potrebni kontaktni 
naslovi banke, preko katerih lahko posameznik 
uresničuje svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov. 
 

14. MIRNO REŠEVANJE SPOROV 
Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri in se ne strinja 
z ravnanjem organizatorja ali njenih zaposlenih pri 
opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji 
ali drugim dokumentom, ki se navezuje na 
opravljanje te nagradne igre in ga je izdal 
organizator, ali ko organizator oziroma njeni 
zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga 
po mnenju udeleženca morali, lahko vloži pisno 
(preko elektronske pošte, po pošti na naslov 
organizatorja ali preko elektronske banke Addiko 

Ebank) ali ustno (osebno na bančno posvetovalnem 
mestu ali preko telefona) pritožbo skladno s 
Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je 
objavljen v vseh poslovalnicah in na spletni strani 
www.addiko.si. 

 

15. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti 
za: 
- nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica 
izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki 
bi lahko začasno motile uporabo storitve,  
- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel 
zaradi sodelovanja v nagradni igri. 
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri 
sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v 
nagradni igri. 

 
16. KONČNE DOLOČBE 
Organizator pri opravljanju storitev, ki so predmet 
teh splošnih pogojev, upošteva in izvršuje določila 
vsakokrat veljavnega Zakona o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma. 

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, 
veljajo določila veljavne zakonodaje. 

Splošni pogoji so obvezujoči za organizatorja in druge 
osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo 
nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v 
nagradni igri priznavajo te splošne pogoje in se 
obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Za tolmačenje 
posameznih členov teh pravil je pristojna izključno 
komisija. 

 
17. VELJAVNOST PRAVIL 
Splošni pogoji veljajo od 5. 12. 2019 do 24. 12. 

2019 oz. do zaključka nagradne igre.  

 
Datum objave: 5. 12. 2019 
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