
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »125 let ljubezni do peke«  
(v nadaljevanju: pogoji) 

 
1. Organizator: 

Organizator nagradne igre »125 let ljubezni do peke« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Dr. Oetker 
d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin  (v nadaljevanju: organizator). 
 
2. Trajanje aktivnosti: 

Nagradna igra bo potekala od 7. 3. 2016, od 10:00 do vključno 15. 4. 2016, 24:00. 
 
3. Pogoji sodelovanja: 

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, 
ki izpolnjujejo v teh pravilih navedene pogoje sodelovanja.  
Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. 
zakonitih zastopnikov.  
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni družb Dr. Oetker d.o.o., Luna TBWA d.o.o. in zaposleni 
hčerinskih ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb.  
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki do vključno 15. 4. 2016 pošljejo na naslov Dr.Oetker, Gmajna 
15, 1236 Trzin: 

a) ovitke petih (5) izdelkov za peko Dr.Oetker  
 ali 

b) naštejejo vsaj pet (5) različnih izdelkov Dr.Oetkerja  
 
Sodelujoči morajo priložiti svojo telefonsko številko na katero jih bo organizator lahko obvestil  o 
prejemu nagrade. 
 
4. Potek aktivnosti/sodelovanja: 

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno poslati ovitke petih (5) izdelkov za peko Dr.Oetker ali 
našteti vsaj pet (5) različnih izdelkov Dr.Oetkerja. 
 
Vsi, ki bodo izpolnili enega imed pogojev za sodelovanje, bodo sodelovali v nagradni igri za eno izmed 
125 nagrad, žrebanje pa bo potekalo 22. aprila 2016 v prostorih Dr.Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 
Trzin. 
 
Nagrajenci bodo o dobitkih obveščeni v roku osmih (8) dni od žrebanja. Nagrajenec je do nagrade 
upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv organizatorja v pisni obliki ali preko 
telefona sporočil zahtevane osebne podatke in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v 
skladu s temi pogoji, v roku osmih (8) delovnih dni od prejetega obvestila.  
 
Nagrajenci bodo lahko nagrade prevzeli sami ali po pošti.  
 
5. Nagradni sklad: 

5.1.  10x Bosch pečica HBN231E3  v priporočeni maloprodajni vrednosti  469 EUR z DDV 

5.2. 10x Bosch MUM (univerzalen kuhinjski aparat) srebrni MUM56Z40  v priporočeni 

maloprodajni vrednosti  359,90 EUR z DDV 

5.3.  10x Bosch ročni mešalnik MFQ4030S v priporočeni maloprodajni vrednosti 59,90 EUR z DDV 

5.4.  15x Bosch palični mešalnik MSM6B250 v priporočeni maloprodajni vrednosti 39,90 EUR z 

DDV 



5.5.  20x FACKELMANN box za torte Bake&Go v priporočeni maloprodajni vrednosti  29,99 EUR z 

DDV 

5.6.  20x FACKELMANN pekač v obliki srca Tradition v priporočeni maloprodajni vrednosti  17,99 

EUR z DDV 

5.7.  20x FACKELMANN set modelčkov za peko piškot v obliki srca v priporočeni maloprodajni 

vrednosti 8,99 EUR 

5.8.  20x FACKELMAN okrogel pekač 24 cm Backfreude v priporočeni maloprodajni vrednosti 

16,99 EUR z DDV 

 
 
6. Vrednost nagrade in dohodnina 

Skupna maloprodajna vrednost nagrad z DDV, dne 7. 3. 2016, je  10.965,70 EUR.  
 
Zgoraj navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan 7. 3. 2016. Morebitna kasnejša 
sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. 
 
Rezultati nagradne igre so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na 
tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.  
Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu 
z veljavnimi predpisi. V primeru, da je vrednost nagrade manjša od 42,00 EUR, se akontacija 
dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini ne obračuna. 
V primeru, da je izžrebanec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za 
njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika.  
Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca oz. 
njegovega starša ali zakonitega zastopnika.  
Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkov do organizatorja povezanimi s 
sodelovanjem v nagradni igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade …). 
 
7. Žreb in razglasitev nagrajencev 

Organizator bo v svojih prostorih po zaključku nagradne igre, 22. aprila 2016  z naključnim žrebom, 
med vsemi sodelujočimi v času trajanja aktivnosti, izbral 125 nagrajencev, ki prejmejo nagrade iz 
nagradnega sklada, definiranega v 5. točki.  
 
 Organizator pripravi zapisnik o nagradni igri. 
 
Vsi nagrajenci bodo o načinu prevzema nagrade obveščeni preko e-sporočila, preko spletne 
strani www.oetker.si in/ali preko telefona. 
 
Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv organizatorja v 
pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke, in izpolnil morebitne druge zahteve 
organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku osmih (8) delovnih dni od prejetega obvestila.  
 
V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, morajo posredovati zahtevane podatke njegovi starši oz. 
zakoniti zastopniki.  
V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali 
nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, 
da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v 
kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku osmih 
(8) delovnih dni po prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega 

http://www.oetker.si/


nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali 
bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 
 
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da so 
izžrebani, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletni strani www.oetker.si. 
 
V primeru, da v času podelitve nagrade, te nagrade zaradi kakršnihkoli razlogov ni mogoče podeliti, si 
organizator nagradne igre pridržuje pravico, da nagrajencu vroči podobno nagrado v isti vrednosti. 
 
Prav tako si organizator v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na 
njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade izžreba izmed tistih, ki so v nagradni igri sodelovali do 
trenutka prekinitve. 
 
Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja povezanih s 
sodelovanjem v nagradni igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevoza, ...).  
 
 
8. Uporaba in varstvo osebnih podatkov 

Z vstopom v oz. nagradno igro, uporabnik dovoljuje, da družba Dr.Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 
Trzin, kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v nagradni igri "125 let ljubezni do 
peke" obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Z vstopom v nagradno igro, se uporabnik strinja z določili teh pogojev.  
 
Uporabnik izrecno soglaša, da organizator lahko posreduje nekatere podatke v zvezi z izvajanjem 
nagradne igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjeno 
pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v imenu in na račun upravljavca opravljajo nekatera opravila v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov (na primer Luna TBWA).  
 
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje 
zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in 
statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in 
segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za 
pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje 
uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in 
drugo. Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja 
podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za 
morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika.  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. 
 
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot 
obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v 
nagradni igri.  
   
9. Mladoletne osebe 

Mladoletne osebe so kadarkoli v času trajanja nagradne igre na zahtevo organizatorja dolžne 
predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v nagradni igri. V 
kolikor soglasja ne predložijo jih ima organizator pravico, da jih brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz 
nagradne igre in/ali mu ne podeliti nagrade. 
 
10. Preklic sodelovanja 



Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev sodelovanja v nagradni igri. Preklic sodelujoči izvede s 
kontaktiranjem organizatorja. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v  
nagradni igri. 
 
11. Odgovornost / organizator 

Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz sodelovanja v nagradni igri, če za to 
obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim 
osebam, ipd.). 
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi 
strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka 
prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča, vse v 
skladu s presojo organizatorja. 
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila …), lahko organizator aktivnost 
tudi odpove. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno 
nastalo škodo. 
Prenos podatkov se sodelujočemu zaračunava po veljavnem ceniku njegovega fiksnega ali mobilnega 
internetnega ponudnika. 
 
12. Reševanje pritožb: 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se 
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.  
Morebitne spore iz naslova izvedbe aplikacije rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
13. Končne določbe 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci pristanejo na ta pravila nagradne igre, ki so objavljena na 
www.oetker.si.  
Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Organizator se zavezuje, da bo 
ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletnih straneh 
www.oetker.si. 
Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov oetker@oetker.si, s 
pripisom »125 let ljubezni do peke«. 
 
V Ljubljani, dne  7. 3. 2016 
 


