
Splošna pravila in pogoji Instagram nagradne igre »Nagajiva Neva podari 1000€« 

Uvodne določbe 

1. člen 

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba Instagram nagradne igre, ki 

jo organizira RGL d.o.o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje (v nadaljevanju: 

organizator). 

1.1. Pokrovitelji nagradne igre je: 
 

je Intersnack d.o.o., Brnčičeva ulica 29, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju: Pokrovitelj). 
 
1.2. Pravila in pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so javno objavljeni 

na spletni strani Radia Aktual, www.radioaktual.si  

 

 

Sodelovanje v nagradni igri in nagrade 

2. člen 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 

(v nadaljevanju: sodelujoči). 

Nagradna igra »Nagajiva Neva podari 1000€!« poteka od 1. 2. do 14. 2. 2020 na Aktualovem 

Instagram profilu po naslednji mehaniki: sodelujoči v nagradni igri obiščejo Instagram profil 

@chio_slo in kliknejo follow. S tem se uvrstijo v žreb za 100€, ki jih podelimo vsak dan. 

 

Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov: 

RGL d.o.o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje, ali na email naslov: 

program@radioaktual.si z zadevo Instagram nagradna igra. 

Šteje se, da je udeleženec s klikom na gumb follow na Instagram profilu @chio_slo sprejel 

splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre in se strinjal oz. dovolil organizatorju (v 

http://www.radioaktual.si/


primeru, da postane nagrajenec), javno objavo svojega imena in priimka na socialnih 

omrežjih. 

 

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je lahko nagrajen le enkrat. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli 

neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe 

sodelujejo, se jih izloči. 

  

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, 

neustrezne ali nečitljive izjave za sodelovanje v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju 

v nagradni igri. 

 

Nagrad ni mogoče zamenjati. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. 

Izbor nagrajenca 

3. člen 

Izbor nagrajencev ter izid glasovanja bo izveden naključno.  

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 

4. člen 

Nagrajenci bodo pisno obveščeni s strani organizatorja v omembi v zgodbi na uradnem 

Instagram profilu Radia Aktual in nato preko zasebnega Instagram sporočila, najkasneje do 

10.00 naslednjega dne. V primeru, da nagrajenec ne odgovori na organizatorjevo zasebno 

sporočilo in ne posreduje svojih kontaktnih podatkov ali pa odkloni prevzem nagrade, 

organizator nagrade ne podeli. 



Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo 

dohodnine za prejete nagrade. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo pokrovitelj 

odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. 

Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, vezane na nagrado, nosi 

nagrajenec sam. 

Varstvo osebnih podatkov 

5. člen 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, 

obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefonska 

številka, davčna številka. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene te nagradne 

igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava 

nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji) in za namene neposrednega trženja. Osebne podatke 

lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. 

Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 

osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do 

vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki 

se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi 

podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteve 

sodelujočega, omenjene v predhodnem stavku, so brezplačne. Zahteva se pošlje pisno na 

naslov RGL d.o.o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje. Najkasneje v 15 dneh po 

prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega v nagradni igri prenehali uporabljati za 

namene neposrednega trženja ter bo sodelujoči o tem v nadaljnjih petih dneh pisno 

obveščen. 

Ostale določbe 

6. člen 

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se 

hranijo dve leti v prostorih organizatorja. 



7. člen 

Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradno igro v primeru okoliščin, na katere ne 

more vplivati (višja sila). O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru 

udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. 

8. člen 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati s 1. 2. 2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na 

vpogled na spletni strani www.radioaktual.si ter na sedežu organizatorja nagradne igre (RGL 

d.o.o, Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje, tel. št. 080 13 02) 

 

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni 

strani www.radioaktual.si. 

 

 

Ljubljana, 1. 2. 2020 

 

RGL d.o.o, Ljubljana 

 


