
Pravila sodelovanja v nagradni igri »Osvoji majico s podpisom 

Timija Zajca« 

 

1. člen: organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre »Osvoji majico s podpisom Timija Zajca« (v nadaljevanju: 

nagradna igra) je BTC d. d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 

organizator). 

 

2. člen: trajanje nagradne igre 

Nagradna igra bo potekala v času od 11. 3. 2022 od 14:00 do vključno 30. 3. 2022 do 

24:00. 

 

3. člen: način sodelovanja v nagradni igri  

 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 15 let, s stalnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, na podlagi prijave v nagradni objavi v 

Facebook aplikaciji ali prijave v obrazcu na spletni strani BTC City v času trajanja 

nagradne igre. Oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat; večkratne 

prijave ene osebe bo organizator izločil iz prijav pred žrebanjem (to vključuje 

tudi prijave ene osebe hkrati preko obrazca v Facebook aplikaciji in na spletni 

strani), tako da se bo upoštevala samo ena prijava udeleženca. 

 Sodelujoči morajo v celoti izpolniti obrazec nagradne igre v Facebook aplikaciji 

ali obrazec nagradne igre na spletni strani BTC City in oddati vse zahtevane 

podatke (ime, priimek, e-naslov ter kraj bivanja), izbrati, ali želijo prejeti žensko 

ali moško majico, ter odkljukati vsa zahtevana polja. 

 Organizator bo pri nagradni igri upošteval pravilno in v celoti izpolnjene prijave, 

ki jih bodo sodelujoči izpolnili najkasneje do dne 30. 3. 2022 do 24:00 (polnoči). 

Prijav po tem terminu organizator ne bo več upošteval. Organizator bo 

izpolnjene prijave shranil v posebnem elektronskem arhivu, vseh kasneje 

oddanih prijav organizator ne bo upošteval oziroma uporabil pri žrebanju, 

ampak jih bo nemudoma izbrisal. 

 S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da se prijavlja (ali ostaja 

prijavljen) na e-novice BTC City. E-novice mu bo organizator pošiljal na e-naslov, 

ki ga bo sodelujoči oddal preko obrazca nagradne igre. Sodelujoči se lahko od 

prejemanja e-novic kadar koli po koncu nagradne igre odjavi s klikom na 

povezavo v e-novicah ali pošlje »Odjava« na novice@btc-city.com. Splošni 

pogoji uporabe portala BTC City (vključno s prejemanjem e-novic). 

 

4. člen: zahtevani podatki za sodelovanje v nagradni igri 

Ob prijavi je potrebno posredovati naslednje podatke: [1] osebne podatke: ime in 

priimek, kraj bivanja ter elektronski naslov za učinkovitejšo komunikacijo s sodelujočim 

https://www.btc-city.com/sl/ljubljana/informacije/pravila-in-pogoji-uporabe
https://www.btc-city.com/sl/ljubljana/informacije/pravila-in-pogoji-uporabe


v primeru, da je le-ta izžreban, in za pošiljanje e-novic. Poleg oddaje osebnih podatkov 

mora [2] sodelujoči ob prijavi potrditi, da je starejši od 15 let.  

 

5. člen: žrebanje nagrajencev 

Žreb nagrajencev se ob prisotnosti tričlanske komisije, imenovane s strani 

organizatorja, izvede v poslovnih prostorih organizatorja nagradne igre, dne 31. 3. 

2022. Skupaj bo izžrebanih 12 (z besedo: dvanajst) nagrajencev. Žrebanje ne bo javno, 

ampak bo potekalo v Dvorani 7 v BTC Cityju na naslovu Grška ulica 3, Ljubljana. 

Organizator zagotavlja neodvisnost tričlanske komisije, ki bo bdela nad tem, da bo 

žrebanje potekalo povsem nepristransko in skladno s temi Pravili sodelovanja v 

nagradni igri. Rezultati žrebanja bodo dokončni, zoper žrebanje ni možen noben 

ugovor ali pritožba. Posamični nagrajenec lahko prejme največ eno nagrado. V primeru 

pomanjkljivo ali nepravilno izpolnjene prijave, kot tudi v primeru, da se izžreba 

nagrajenec, ki je v nagradni igri že bil izžreban, se takšna prijava izloči, priloži k 

zapisniku ter žreb ponovi. Organizator lahko po lastni presoji k žrebanju povabi notarja, 

ki bo rezultate žrebanje zapisal v obliki notarskega zapisnika. 

 

6. člen: nagrade  

Nagradni sklad v nagradni igri sestavljajo naslednje nagrade: 

 6 x ženska majica z dolgimi rokavi nacionalne kolekcije Olimpijskega komiteja 

Slovenije s podpisom Timija Zajca; 

 6 x moška majica z dolgimi rokavi nacionalne kolekcije Olimpijskega komiteja 

Slovenije s podpisom Timija Zajca. 

Do posamezne nagrade bodo upravičeni posamezniki, ki bodo izžrebani v skladu s temi 

Pravili sodelovanja v nagradni igri. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno 

zamenjati niti ni prenosljiva. 

 

7. člen: obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade 

Nagrajencem bo še isti dan, 31. 3. 2022, poslano obvestilo o nagradi preko e-sporočila. 

V obvestilu bo navedeno, da bo nagrada na ime nagrajenca razpoložljiva na Info točki 

v Dvorani A v BTC Cityju Ljubljana v času njenega odprta, tj. od ponedeljka do sobote 

med 9:00 in 13:00 ter med 13:30 in 20:00. Pred prevzemom nagrade je nagrajenec 

obvezan organizatorju potrditi in poslati potrebne osebne podatke za prevzem 

nagrade (ime in priimek, stalni in morebitni začasni naslov, rojstni datum, davčno 

številko). Ob prevzemu nagrade na Info točki se mora nagrajenec identificirati z 

veljavnim osebnim dokumentom s sliko ter podpisati izjavo o prevzemu nagrade. 

Seznam nagrajencev bo s polnim imenom, začetnico priimka ter krajem bivanja 

najkasneje tri delovne dni po zaključku žrebanja za obdobje 15 dni objavljen tudi na 

spletni strani BTC City, po potrebi pa tudi na ostalih komunikacijskih kanalih. 

Organizator nagradne igre bo v času predaje nagrad nagrajencem opravil 

fotografiranje in snemanje dogodka, s čimer se nagrajenec strinja. Organizator ima nad 

posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno kot časovno 

ter kakorkoli drugače brez omejitev. 

 



Nagrajenec se tudi strinja in dovoli snemanje ter objavo intervjujev in videoprispevkov 

ter s tem časovno neomejeno objavo vsega, tudi če se nagrajenec odloči svoje 

sodelovanje preklicati. 

 

8. člen: odstop od nagrade 

Šteje se, da je nagrajenec odstopil od nagrade, če je ne prevzame na Info točki v 

Dvorani A v BTC Cityju Ljubljana najkasneje v roku 30 dni od poslanega obvestila o 

nagradi preko elektronske pošte. V tem primeru se za podelitev take nagrade žrebanje 

ne ponovi, kar pomeni, da se tudi nagrada ne podeli. 

 

9. člen: dodatni osebni podatki o nagrajencu in ostale določbe 

V primeru, če nagrajenec v predvidenem času ne sporoči svojih podatkov ali pa so ti 

podatki nepopolni ali nepravilni, če mu ni možno izročiti nagrade, če se ugotovi, da ni 

izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali je kršil pravila nagradne igre, 

ali če ne želi izpolniti obveznosti na osnovi pravil, določenih s strani organizatorja, se 

šteje, da je odstopil od nagrade in da mu organizator iz tega naslova ne dolguje ničesar 

in mu tudi ne bo dolžan poravnati kakršnega koli denarnega ali nedenarnega zahtevka. 

Organizator bo v tem primeru ravnal skladno z 8. členom teh Pravil sodelovanja v 

nagradni igri.  

 

10. člen: omejitve pri sodelovanju v nagradni igri 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni ali ožji družinski člani zaposlenih v družbi 

BTC d. d. (zakonci, starši, otroci). Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne 

osebe ali samostojni podjetniki.  

 

11. člen: vrednost nagrade 

Vrednost nagrade je izražena v maloprodajni vrednosti in znaša: 

 42,00 EUR z vključenim DDV-jem za žensko majico z dolgimi rokavi nacionalne 

kolekcije Olimpijskega komiteja Slovenije, 

  42,00 EUR z vključenim DDV-jem za moško majico z dolgimi rokavi nacionalne 

kolekcije Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je ob prevzemu nagrade dolžan 

predložiti davčno številko. Organizator nagradne igre bo nagrajencu predal 

dogovorjeno nagrado in skladno z veljavno davčno zakonodajo nagrajencu obračunal 

ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo in plačilo davčnim organom. 

Nagrade v vrednosti do 42 EUR niso obremenjene z dohodnino. Če je vrednost nagrade 

večja od 42 EUR, bo organizator nagradne igre plačal akontacijo dohodnine, ki znaša 

25 % bruto vrednosti nagrade. 

 

12. člen: zloraba nagradne igre 

Prepovedana je uporaba kakršnih koli mehanizmov, ki bi lahko motili nagradno igro, jo 

onesposobili, ji škodovali ali omogočili njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja bo 

organizator sodelujoče, z njimi povezane osebe ali skupine oseb lahko po svoji presoji 



izključil iz sodelovanja v nagradni igri, pri čemer organizator ne nosi nobene 

odgovornosti za takšno odločitev, poleg tega organizator iz tega naslova takšnim 

sodelujočim, z njimi povezanim osebam ali skupinam oseb, ne dolguje ničesar in tudi 

ne bo dolžan poravnati kakršnega koli denarnega ali nedenarnega zahtevka. V primeru 

zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator nagradne igre možnost 

takšnega udeleženca izključiti iz sodelovanja v nagradni igri oz. ga v primeru, da je 

izžreban, izločiti, sodelujoči pa posledično ni upravičen do nagrade. Navedeno ne 

izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi 

zlorabe oziroma poskusa zlorabe. 

 

13. člen: objava pravil nagradne igre 

Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na 

spletni strani BTC City. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojen 

organizator, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in 

pooblasti odvetnika. 

 

14. člen: odveza odgovornosti organizatorja 

Organizator ne odgovarja za: kakršnekoli posledice, ki bi nastale pri sodelujočih v  

nagradni igri in/ali pri tretji osebi zaradi zlorabe nagradne igre, nedelovanje storitve 

zaradi neznanja uporabe storitve, nedelovanje sistema zaradi izpada omrežja 

pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi 

lahko začasno ali za daljši čas motile uporabo storitve, za izgubljene, ukradene, 

neberljive ali uničene dokumente, zahtevane za sodelovanje ali informiranje o 

nagradni igri, kakršne koli druge neželene posledice, ki bi nastale pri sodelujočih zaradi 

sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi. 

Organizator prav tako ne krije stroškov komunikacije ali drugih stroškov, ki jih ima 

sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej. 

 

15. člen: kontakt 

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani posredujejo na 

elektronski naslov: novice@btc-city.com. 

 

16. člen: soglašanje s pravili v nagradni igri 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s temi Pravili 

sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci nagradne igre soglašajo, da organizator vse 

njihove osebne podatke uporabi in obdeluje izključno za potrebe te nagradne igre in z 

namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz tega pogodbenega razmerja tako, kot 

je določeno v teh pravilih. 

 

17. člen: prekinitev nagradne igre 

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli na 

temelju obvestila, ki bo objavljeno na spletni strani BTC City, začasno ali dokončno 

prekine nagradno igro. Organizator nagradne igre v tem primeru nagrad ne bo podelil 

in ne odgovarja za nikakršno škodo, izdatke ali kakršnokoli drugo prikrajšanje ali 



izgubo, ki bi iz razloga prekinitve nagradne igre nastala komurkoli, kot tudi ne 

odgovarja za nepodelitev nagrade. Organizator si pridržuje pravico tudi do spremembe 

pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.  
 

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez 

vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov, o čemer obvesti udeležence z objavo na 

spletni strani BTC City. Organizator se še posebej lahko poslužuje te možnosti, če zaradi 

tehničnih razlogov (npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v 

strojni opremi in/ali programski opremi), pravnih razlogov ali razlogov višje sile (zlasti 

poslabšanje epidemiološkega stanja v državi in zaostrovanje ukrepov za preprečevanje 

širjenja okužbe s COVID-19, logistične ovire, tehnične težave idr.) pravilnega izvajanja 

nagradne igre ni mogoče zagotoviti. Organizator ne nosi nobenih posledic zaradi 

takšne prekinitve in udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev 

organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh Pravil 

sodelovanja v nagradni igri je dokončna in velja za vse udeležence. 
 

V primeru, da se nagradna igra prekine zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko 

organizator od udeleženca, ki je škodo povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo 

škodo.  

 

18. člen: varstvo osebnih podatkov 

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke hranil in 

varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 

94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in da jih bo uporabljal izključno za 

namene nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je  b. točka 1. odstavka 

6. člena Splošne Uredbe o varstvu podatkov GDPR (obdelava potrebna za izvajanje 

pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo 

pogodbe), v povezavi s členi 207. - 211. Obligacijskega zakonika (izvedba nagradne 

igre). Organizator nagradne igre bo v roku 90 dni po zaključku trajanja nagradne igre 

izbrisal vse prijave za sodelovanje v nagradni igri, razen iz baze e-naročnikov na e-

novice BTC City (podatki sodelujočih pa bodo na podlagi morebitne odjave od e-novic 

izbrisani tudi iz te baze). Ne glede na prejšnji stavek, pa bo upravljavec podatkov 

izžrebane in izžrebane, a neveljavne prijave, ter zbrane podatke o nagrajencih, hranil 

le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili 

podatki zbrani. Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.  
 

Udeleženec nagradne igre na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov 

izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov 

obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, kraj bivanja, e-mail naslov) za 

namen izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo 

udeleženec nagrajen, ter za namen pošiljanja e-novic BTC City. 

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih 

podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec in izvajalec 



kot obdelovalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, 

naslov, kraj in poštna številka, rojstni datum, davčna številka in e-mail naslov) za namen 

izvedbe nagradne igre, obveščanja zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v 

tem primeru se dovoljuje le objava polnega imena, začetnice priimka ter kraja bivanja 

nagrajenca) ter pošiljanja e-novic. 

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z 

vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno 

v namen kot je razvidno in opisano v teh Pravilih oziroma pogojih. 

Organizator nagradne igre bo osebne podatke, ki so potrebni za izročitev nagrade (ime 

in priimek, stalni in morebitni začasni naslov, rojstni datum, davčno številko in e-

naslov), skrbno varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. 

l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (Uradni list 

RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Organizator zagotavlja, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za 

namen izročitve nagrad. Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem 

primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Pridobljeni osebni podatki se 

hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do pisnega preklica hrambe osebnih podatkov 

s strani sodelujočega na novice@btc-city.com.  

Žrebanje se izvede na avtomatiziran način s pomočjo generatorja naključnih števil, ki 

zagotavlja naključnost izbora nagrajenca. 

Osebni podatki udeležencev nagradne igre se obdelujejo in shranjujejo samo toliko 

časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa 

za obdobje 90 dni od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. Osebni podatki 

nagrajencev, navedenih v zapisniku komisije, se hranijo še 1 leto od zaključka nagradne 

igre. Osebni podatki nagrajencev iz 3. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 

let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke nagrajencev izbriše (razen za 

namen pošiljanja e-novic, v kolikor se posameznik od njih ne odjavi). 

Udeleženci oz. nagrajenci v nagradni igri imajo pravico: 

• zahtevati vpogled v svoje osebne podatke, 

• zahtevati popravek osebnih podatkov, 

• zahtevati blokiranje osebnih podatkov, 

• zahtevati izbris osebnih podatkov, 

• zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov, 

• zahtevati prenos osebnih podatkov, 



• vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru, če menijo, da obdelava 

osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne 

igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od 

sodelovanja v nagradni igri. 

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo 

določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so 

dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov: 

 

• izvajalec kurirskih storitev (pošta v primeru dostave obvestil in nagrad 

nagrajencem).     

 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru 

organizatorjevih navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. 

Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih 

podatkov. 

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se 

prosimo obrnite na: 

E-pošta: dpo@btc.si 

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani 

oz. ustrezno popravljeni. 

 

19. člen: druge določbe 

 

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Meta ali družbenega omrežja Facebook. 

Omrežje Facebook in družba Meta nagradne igre ne sponzorirata ali upravljata, temveč 

je družbeno omrežje Facebook le njen gostitelj. 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico kadarkoli, nenapovedano in brez 

posebnega predhodnega obvestila spremeniti ali dopolniti ta Pravila sodelovanja v 

nagradni igri, če to zahtevajo pravni ali dejanski razlogi. 

S pristopom k nagradni igri sodelujoči sprejemajo navedena Pravila sodelovanja v 

nagradni igri in pogoje nagradne igre. V primeru, da so posamezne določbe teh Pravil 

sodelovanja v nagradni igri neučinkovite ali le-to postanejo, to ne vpliva na veljavnost 

in uporabnost ostalih pogojev o sodelovanju v nagradni igri. Nadomesti jih ustrezen 

pravno veljavni predpis, ki namenu neveljavne določbe najbolje ustreza. 

Pravila sodelovanja v nagradni igri so obvezujoči za organizatorja, vse zaposlene in 

druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim izborom, ki je predmet tega 

pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi. 



V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na novice@btc-

city.com.  

Pravila sodelovanja v nagradni igri stopijo v veljavo z dnem 11. 3. 2022. Pravila 

sodelovanja v nagradni igri so v času trajanja nagradne igre na vpogled na spletni strani 

BTC City.     

Za presojo pravil nagradnega natečaja se uporablja slovensko pravo. 

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno 

stvarno sodišče v Ljubljani. 

 

 

 

        Ljubljana, 9. 3. 2022 


