
PRAVILA ZA SODELOVANJE V nagradni igri

Nagradna igra: »PUZZLE – NAJHITREJŠI INTERNET«

1. člen
(Splošne določbe)

(1)  Ta  pravila  določajo  način  izvedbe  nagradne  igre  »PUZZLE  –  NAJHITREJŠI  INTERNET«  (v
nadaljevanju nagradna igra), ki je objavljena na spletni strani www.cosmopolitan.si.

(2)  Organizator  nagradne  igre  je  AM  Ljubljana,  d.  o.  o.,  Bleiweisova  30,  1000  Ljubljana  (v
nadaljevanju medij). 

(3)  Pokrovitelj  nagradne  igre  je  Telemach,  d.  o.  o.,  Brnčičeva  ulica  49A,  1000  Ljubljana  (v
nadaljevanju pokrovitelj). 

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani AM Ljubljana, d. o. o. 

2. člen
(Trajanje nagradne igre)

(1)  Nagradna  igra  poteka  od  3.  3.  2022  do  vključno  24.  3.  2022  na  spletni  strani
www.cosmopolitan.si, 

(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave
in se  na podlagi  odločitve medija  nagradne igre  lahko spremeni.  Morebitni  spremenjeni  čas
trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen na spletni strani medija in v popravku teh pravil. 

3. člen
(Pogoji sodelovanja)

(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije.

(2) Uslužbenci medija ali pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi
partnerji) kot tudi uslužbenci vseh z medijem ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma
oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi preostali, ki se
prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore od zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za
neveljavno. 

(3) Pogoj sodelovanja v nagradni igri je, da se sodelujoči strinja s pravili. Šteje se, da s 
sodelovanjem v kvizu sodelujoči sprejme vse pogoje in pravila v zvezi z nagradnim kvizom.



4. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Uporabniki se lahko za sodelovanje prijavijo tako, da na spletni strani www.cosmopolitan.si
rešijo kviz in izpolnijo spletni obrazec s svojimi podatki (e-mail, ime in priimek). Sestavni del
spletnega  obrazca  je  tudi  soglasje  za  neposredno  trženje.  Posamezna  prijava  velja  ves  čas
trajanja nagradne igre. 

(2) Nagrajenci  nagradne igre se določijo v ponedeljek, 28. 3. 2022, ko bo uredništvo medija
izvedlo žrebanje nagrade. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po e-mailu. Če se nagrajenec ne
javi na mail v roku 7 dni, izžrebamo drugega nagrajenca, ki je sodeloval v nagradni igri.

(3) Če v času trajanja nagradne igre medij ugotovi,  da obstaja sum goljufije ali  nepoštenega
sodelovanja v nagradni igri s strani uporabnikov ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima
pravico prekiniti nagradno igro, takšno osebo pa diskvalificirati. 

(4) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

5. člen
(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih z medijem)

(1) Izbrani nagrajenci morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila, ki jih določa medij.

(2) Vsak posameznik lahko sodeluje v več nagradnih igrah medija, dokler ne prejme nagrade. 

(3) Odločitev medija glede vseh zadev je dokončna in je ni možno spremeniti. Vse nagrade so
neprenosljive in nespremenljive.

6. člen
(Nagrade)

(1) V nagradni igri se podeli:
 1 x Samsung Galaxy S22 

Vrednost nagrade je 899.00 EUR

(2) Nagrajenec nagradne igre se zavezuje, da se na mail o obvestilu nagrade javi v roku 7 dni. Če
se  nagrajenec  ne  javi,  da  sprejema  nagrado,  si  medij  in  pokrovitelj  pridržujeta  pravico  do
ponovnega  žreba  in  podelitve  nagrade  novemu nagrajencu  (tudi  v  tem primeru  se  zahteva
potrditev  sprejema  nagrade).  Nagrada  ni  prenosljiva  ali  zamenljiva.  Dodeljene  nagrade  ni
mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 
Plačilo akontacije  dohodnine za prejete nagrade je  obveznost  pokrovitelja  te nagradne igre.
Pokrovitelj bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z
veljavnimi predpisi. Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v



davčno  osnovo.  Vrednost  nagrad  predstavlja  doseženi  dohodek  (davčno  osnovo)  v  skladu z
Zakonom o dohodnini,  od  katerega  organizator  nagradne  igre  obračuna  in  plača  akontacijo
dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 %. Vsi preostali stroški in vse dajatve,
povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo), so breme nagrajenca.

7. člen
(Izključitev odgovornosti medija)

Medij  ne  odgovarja  za  kakršnekoli  okvare  oziroma  nedelovanje  spletne  strani
www.cosmopolitan.si  oziroma  za  nedelovanje  omrežja  niti  za  prijave,  ki  so  nepopolne,
nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele kot neveljavne. 

8. člen
(Varstvo osebnih podatkov)

(1)  S sodelovanjem v nagradni  igri,  kot je  to določeno v  4.  členu teh pravil  (v  nadaljevanju
prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili ter se z njimi izrecno
strinja. 

(2) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo do preklica oziroma največ 5 let. Podatki o
nagrajencu se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, če je vrednost nagrade višja od 42
EUR oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. 

(3)  S  prijavo  je  sodelujoči  seznanjen,  da  upravljavci  njegove  osebne  podatke  obdelujejo.  S
prijavo se sodelujoči  izrecno strinja tudi  z  objavo osebnih podatkov nagrajencev na spletnih
straneh upravljavcev.

(4) Sodelujoči v nagradni igri je seznanjen in se strinja, da bodo njegovi podatki, če bo izžreban
kot  nagrajenec  nagradne  igre,  posredovani  pokrovitelju  nagradne  igre  za  namene  plačila
davčnih obveznosti iz točke 6 teh pravil.

(5) Sodelujoči lahko pri mediju nagradne igre dostopa do osebnih podatkov, zahteva popravek,
omejitev obdelave ali njihov izbris na naslovu zasebnost@adriamedia.si. 

Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo mesec dni, o nagrajencih pa 5 let. Organizator
zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (s spremembami in dopolnitvami). 
Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so
na voljo na spletni strani www.adriamedia.si

http://www.telemach.si/
mailto:zasebnost@adriamedia.si


9. člen
(Reklamacije)

Sodelujoči  lahko vse morebitne reklamacije  v  zvezi  z  nagradno igro ter  v zvezi  z  nagradami
pošljejo na elektronski naslov: info@adriamedia.si ali na telefonsko številko 01/30 00700.

10. člen
(Dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoje nagradne igre je treba tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Medij ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki
jo ustvarja.

Ljubljana, 3. 3. 2022
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