Pravila nagradnega natečaja
»Smoki - Nogomet!«

1.Organizator
Nagradni natečaj »Smoki - Nogomet!«, za družbo Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Bulevar Peka
Dapčevića 29 Beograd, organizira družba Atlantic Trade d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000
Ljubljana, ID za DDV: SI 39318338 (v nadaljevanju skupaj: Organizator). V imenu in za račun
Organizatorja tehnično podporo za organizacijo nagradnega natečaja izvaja Agencija 101 d. o.
o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI 53747020, ki jo zastopa direktor Dino
Zupančič (v nadaljevanju Agencija).
Nagradni natečaj se prireja in izvaja v naslednje namene:
- promocija Organizatorja in njegove dejavnosti, izdelkov in ponudbe s pomočjo vrste
promocijskih in trženjskih vsebin in aktivnosti,
- promocija in predstavitev izdelkov Organizatorja.
Nagradni natečaj ni povezan s podjetjem Meta Platforms, Inc., podjetje ne izvaja, ne prireja in ni
pokrovitelj tega nagradnega natečaja. Vsi podatki in informacije so posredovani Organizatorju
oziroma Agenciji.
2. Opis nagradnega natečaja
Nagradni natečaj traja od 21. 11. do 6. 12. 2022.
Natečaj je organiziran za vse polnoletne obiskovalce in prijatelje uradne Facebook strani Smoki,
ki v času trajanja natečaja obiščejo stran in posredujejo odgovor na vprašanje, kako dosežejo
svoj cilj ali dosežejo uspeh v obliki komentarja pod objavo nagradnega natečaja. Komentarji ki
bodo po mnenju Organizatorja, žaljivi, neprimerni ali drugače neustrezni, bodo nemudoma
odstranjeni in izbrisani in se ne bodo upoštevali v izboru.
S samim sodelovanjem v aktivnosti, torej objavi komentarja pod uradno Facebook objavo,
uporabnik sprejema pravice in obveznosti teh pravil.
3. Zmagovalci in nagrade
Žirija sestavljena iz 4 (štirih) članov, predstavnikov Organizatorja in Agencije, bo izmed
udeležencev nagradnega natečaja izbrala skupno 8 zmagovalcev, ki bodo oddali
najustvarjalnejšo objavo v komentarju pod uradno Facebook objavo nagradnega natečaja na
Facebook strani Smoki. Nagrajenci bodo prejeli nagrade:
1. Darilni paket izdelkov Smoki XXL (13.74 EUR, DDV vključen) in jopica Smoki (43.50
EUR, DDV vključen)

2. Darilni paket izdelkov Smoki XXL (13.74 EUR, DDV vključen) in jopica Smoki (43.50
EUR, DDV vključen)
3. Darilni paket izdelkov Smoki XXL (13.74 EUR, DDV vključen) in jopica Smoki (43.50
EUR, DDV vključen)
4. Darilni paket izdelkov Smoki XXL (13.74 EUR, DDV vključen) in jopica Smoki (43.50
EUR, DDV vključen)
5. Darilni paket izdelkov Smoki XXL (13.74 EUR, DDV vključen) in jopica Smoki (43.50
EUR, DDV vključen)
6. Darilni paket izdelkov Smoki XXL (13.74 EUR, DDV vključen) in jopica Smoki (43.50
EUR, DDV vključen)
7. Darilni paket izdelkov Smoki XXL (13.74 EUR, DDV vključen) in jopica Smoki (43.50
EUR, DDV vključen)
8. Darilni paket izdelkov Smoki XXL (13.74 EUR, DDV vključen) in jopica Smoki (43.50
EUR, DDV vključen)

Zmagovalci bodo objavljeni 14.12.2022. Po potrditvi ustreznosti prijave ter dejstva da
nagrajenec izpolnjuje vse pogoje za prejem nagrade kot izhajajo iz teh pravil, bo Organizator
stopil v stik z nagrajenci v zasebnem sporočilu Facebook za dogovor o načinu dostave nagrade.
Organizator bo nagrajence izbral po lastni presoji. Rezultati izbora po presoji Organizatorja
oziroma s strani Organizatorja določene komisije so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.
Imena nagrajencev bodo objavljena v Facebook komentarjih pod uradno objavo.
4. Pogoji in omejitve
Pogoj za sodelovanje na natečaju je objava komentarja pod uradno Facebook objavo.
Uporabnik mora posredovati ustvarjalni odgovor v komentarjih pod uradno Facebook objavo in
odgovoriti na vprašanje kako dosežejo svoj cilj ali dosežejo uspeh.
Sodelujejo lahko vse polnoletne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na ozemlju
Republike Slovenije.
V natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju, Agenciji ali povezanih
pravnih subjektih, ter člani njihovih ožjih družin (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci,
bratje, sestre in pravno izenačene osebe), niti osebe, ki so bile na kakršenkoli način vključene v
organizacijo natečaja.
Organizator ne nosi odgovornosti, če pride do prekinitve nagradnega natečaja zaradi vpliva
višje sile, ki ga ni bilo mogoče preprečiti.
Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi zlorabe tega
nagradnega natečaja in jo udeleženci ali tretje osebe povzročijo drugim udeležencem v
nagradnem natečaju ali tretjim osebam.

Ta pravila nagradnega natečaja so objavljena na spletnem mestu www.smoki.rs.
Organizator si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ta Pravila nagradnega natečaja, vse
morebitne spremembe bo Organizator objavil na www.smoki.rs.
Udeleženec sme oddati več komentarjev vendar je upravičen le do ene nagrade.
5. Dostava darilnih paketov
Nagrajenci bodo morali za namen pridobitve Nagrade sporočiti ime, priimek, telefonsko
številko in naslov, in sicer v roku 7 dni od prejema obvestila o upravičenosti do nagrade, kot je
opredeljeno zgoraj Če tega v omenjenem roku ne bodo storili, se jim nagrade ne podeli.
Predložitev omenjenih osebnih podatkov je prostovoljna, vendar potrebna za podelitev nagrade.
Organizator bo zmagovalcem darilne pakete dostavil v največ 60 delovnih dneh po tem, ko je
stopil v stik z zmagovalci, ki izpolnjujejo pogoje nagradnega natečaja in so mu le ti dostavili vse
potrebne podatke za dostavo in prevzem nagrade ime, priimek, naslov, telefonska številka,
davčna številka.
Organizator bo stopil v stik s posameznim zmagovalcem v roku 7 (sedmih) dni od objave
nagrajenca .
Organizator ne nosi odgovornosti, če v roku, določenem v prejšnjem odstavku, ne more stopiti v
stik z zmagovalcem.

6. Diskvalifikacija iz nagradnega natečaja
Organizator si v naslednjih primerih pridržuje pravico, da brez kakršnegakoli predhodnega
obvestila izloči udeleženca iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju in/ali ne podeli
nagrade ali pa zahteva vračilo nagrade, če jo je udeleženec v vmesnem času že prejel:
- udeleženec ne izpolnjuje pogojev in kriterijev za sodelovanje,
- udeleženec je podal nepopolne ali netočne podatke ali pa je posredoval netočno ali nepopolno
dokumentacijo, ki jo je Organizator zahteval,
- udeleženec ne spoštuje teh pravil ali krši katerokoli od njegovih določil,
- Organizator po lastni presoji oceni, da sodelovanje določenega udeleženca ni možno ali
zaželeno,
- v drugih primerih, opisanih v tem pravilniku,
- udeleženci, ki so posredovali netočne, nepopolne ali tuje podatke in kršili pravice tretjih oseb,
ki so lastniki teh podatkov, so izključno odgovorni za tovrstno zlorabo podatkov oziroma kršitev,
pri čemer Organizator na noben način in pod nobenimi pogoji ni odgovoren za tovrstne primere,
- če udeleženci objavijo vsebine, ki niso skladne z ugledom blagovne znamke in podjetja, si
Organizator pridržuje pravico, da te sodelujoče izloči iz nagradnega natečaja.

7. Varovanje osebnih podatkov in pravica Organizatorja, da objavi podatke o prejemnikih
nagrad

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci izrecno in v celoti soglašajo z določili teh
pravil sodelovanja v nagradnem natečaju in posredovanje osebnih podatkov so prostovoljni. V
vsakem primeru s sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec soglaša, da sme
Organizator zbirati njegove osebne podatke, obdelovati, jih shraniti in izvajati druge obvezne
aktivnosti v smislu pozitivnih predpisov. Pravice in obveznosti, v zvezi z osebnimi podatki, ki
Organizatorju pripadajo na podlagi tega pravilnika nagradnega natečaja, se nanašajo tudi na
Agencijo, ki bo podatke obdelala za potrebe nagradnega natečaja.
Vsak udeleženec ima v skladu s pogoji in zakonom pravico vpogleda v svoje podatke, ki jih je
posredoval Organizatorju, in lahko zahteva spremembo ali izbris ter umakne svoje soglasje v
povezavi s podatki ali sodelovanjem v nagradnem natečaju . S sodelovanjem v tem nagradnem
natečaju udeleženec soglaša in dovoljuje, da Organizator v primeru, da osvoji nagrado,
brezplačno uporablja in v tiskani, zvočni ali video obliki javno objavi njegove osebne podatke,
ime, priimek, in druge podatke, ki jih udeleženec/zmagovalec/nagrajenec posreduje, za namen
objave rezultatov nagradnega natečaja tako pri razglasitvi zmagovalcev kot pri podelitvi nagrad,
ter jih uporabi v objavi poročil, člankov, digitalnih objav in drugih materialov, povezanih z
nagradnim natečajem . Na poziv Organizatorja bo prejemnik nagrade podal svoje soglasje tudi v
pisni obliki.
Udeleženci v nagradnem natečaju soglašajo, da se o njih ali podatkih, ki so jih posredovali
pripravi video, zvočni, fotografski in/ali filmski posnetek, ter da lahko Organizator in/ali Agencija
ta video, zvočni, fotografski, filmski ali drugačen zapis v celoti ali deloma brez časovnih,
ozemeljskih ali drugih omejitev uporablja, javno oddaja in javno prikazuje ne glede na vrsto
medija in število prikazov. Prav tako lahko ta zapis predeluje, spreminja, vključuje ali drugače
spremeni. Ta zapis lahko na drug način za potrebe priporočil izdelkov ali storitev Organizatorja
oziroma za njegovo oglaševanje uporablja brez kakršnegakoli dodatnega soglasja avtorja,
dodatnih nadomestil, plačil in/ali protistoritev, pri čemer je obvezan spoštovati moralne pravice
avtorja in veljavne predpise.
Na poziv Organizatorja bo udeleženec svoje soglasje podal tudi v pisni obliki. Organizator kot
upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev, zmagovalcev in nagrajencev nagradnega
natečaja v skladu s tem pravilnikom zbira, upravlja, vzdržuje in obdeluje zbirko osebnih
podatkov udeležencev v nagradnem natečaju in dobitnikov nagrad izključno za namen izvedbe
nagradnega natečaja in namene promocije Organizatorja, za katere je ta nagradni natečaj
organiziran.
Ob prijavi na nagradni natečaj bo na posebno zahtevo Organizatorja udeleženec z aktivno
potrditvijo, če želi, podal soglasje za uporabo posredovanih osebnih podatkov tudi v druge

namene (na primer, za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in osebni pristop do
udeleženca, za uporabo v družbah, povezanih z Organizatorjem itd.), pri čemer bo lahko
posredoval tudi druge dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za točno določene
druge namene. Posredovano soglasje lahko udeleženec kadarkoli umakne, tako da pošlje
zahtevo na e-poštni naslov ali naslov sedeža Organizatorja, naveden med kontaktnimi podatki
na spletni strani Organizatorja.
Organizator uporablja in obdeluje izključno podatke, prejete od udeleženca, ki je izključno
odgovoren za točnost in pravilnost posredovanih podatkov ter je dolžan o njihovi spremembi
pravočasno obvestiti Organizatorja.
Udeleženec lahko kadarkoli zahteva informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje
Organizator, ter lahko ugovarja uporabi svojih osebnih podatkov v okoliščinah, ko organizator
uporabo utemelji na podlagi legitimnega interesa, ali v okoliščinah, ko jih Organizator uporablja
za potrebe direktnega trženja.
Za uveljavljanje svojih pravic in obveznosti glede uporabe osebnih podatkov se lahko
udeleženec obrne na e-poštni naslov ali naslov sedeža Organizatorja ali pa sledi navodilom na
prejetih promocijskih materialih.
Vsi osebni podatki bodo zaščiteni z uporabo ustreznih organizacijskih in tehničnih sredstev, z
njimi pa bo ravnano zakonito in pošteno v skladu z veljavnimi predpisi s področja varovanja
osebnih podatkov.
Udeleženec se zaveda in soglaša z možnostjo, da Organizator posamezne aktivnosti, povezane
z obdelavo osebnih podatkov, izvaja s pomočjo obdelovalca v EU ali izven nje (fizična ali pravna
oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca zbirke osebnih podatkov). Pri tem bo
Organizator podatke prenašal na zakonit način in zagotovil, da obdelovalec ustreza vsem
primernim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.
Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi
z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer
Agenciji. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v mejah
pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni, ki
so sledeči; žrebanje in podelitev nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih
nagradnega natečaja in nagrajencev o prejeti nagradi.
Razen če zakon ne zahteva drugače, se osebni podatki uporabljajo in shranjujejo, dokler te
pravice udeleženec ne prekliče v skladu s tem pravilnikom.
Vse ostale podrobnosti v zvezi z ravnanjem z osebnimi podatki in njihovim varovanjem ter
uresničevanjem pravic lahko udeleženec prebere v pravilniku o varovanju zasebnosti in
pravilniku uporabe piškotkov, ki sta na voljo na spletni strani Organizatorja.

8. Pritožbe in reklamacije
Vse pritožbe in reklamacije rešuje Organizator. V primeru utemeljene pritožbe se Organizator
obvezuje, da bo razloge v čim krajšem roku odpravil in o tem obvestil udeležence. Avtentično
tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

9. Davki
Organizator bo od nagrad, v kolikor njihova bruto vrednost presega z zakonom določeno
vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v
skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj
odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge
davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo
nagrajence.
Organizator zahteva davčno številko v primeru, da je udeleženec nagrajenec v nagradnem
natečaju. V kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, mu Organizator
nagrade ne bo podelil.
10. Odgovornost
Organizator ne prevzema odgovornosti za:
- težave, ki bi lahko nastale ob prijavi za sodelovanje v nagradnem natečaju, ali druge težave, ki
v času nagradnega natečaja ali v povezavi z njo nastanejo iz tehničnih ali podobnih razlogov in
niso neposredno pod nadzorom Organizatorja,
- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,
- kakršnekoli posledice, ki so nastale, ker so udeleženci v nagradnem natečaju ali tretje osebe
napačno uporabili ali zlorabili pogoje nagradnega natečaja,
- neželene posledice, ki so jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju .
11. Pravica do spremembe pravil nagradnega natečaja
Organizator si pridržuje pravico, da ob predhodni najavi kadarkoli spremeni ta pravila. Vse
morebitne spremembe, prekinitve ali zadržanja bodo nemudoma objavljene na spletni strani
www.smoki.rs.
12. Možnost prekinitve nagradnega natečaja
Organizator lahko nagradni natečaj prekine, če pride do okoliščin oziroma razlogov, ki niso na
strani Organizatorja, ter jih Organizator ne more preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti.
udeleženci bodo o prekinitvi nagradnega natečaja obveščeni na spletni strani Organizatorja na
naslovu www.smoki.rs.

13. Pristojnost sodišča
V primeru spora med Organizatorjem in udeleženci v nagradnem natečaju je pristojno sodišče v
Ljubljani.
Organizator nagradnega natečaja: Atlantic Trade d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000
Ljubljana za družbo Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, Beograd

