
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Dela:  »Valentinovo« 
 
 
I. Organizator nagradne igre 
 
Organizatorja nagradne igre »Valentinovo« (v nadaljevanju: nagradna igra) sta podjetje Delo, 
d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana (v nadaljevanju: Delo d.o.o.), in Istrabenz turizem d.d., Obala 
33, 6320 Portorož (v nadaljevanju: LifeClass Hotels & Spa). 
 
II. Trajanje nagradne igre 
 
Nagradna igra traja od vključno 1. februarja 2020 do vključno 12. februarja 2020. 
 
III. Definicije pojmov 
 
Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih 
udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljena na 
spletni strani promo.delo.si/valentinovo ter dostopni na sedežu organizatorja nagradne igre 
Delo d.o.o., v oddelku Marketing. 
 
IV. Sodelovanje v nagradni igri 
 
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili.  
 
V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije. 

Za sodelovanje v nagradni igri je treba na tiskane in spletne kupone pripisati še osebne 
podatke: ime in priimek, ulico, poštno številko, kraj, e-poštni naslov, telefonsko številko.  
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in 
njihovi bližnji svojci. 
 
V. Postopek izbora nagrajenca  
 
Nagrajeni bodo naključni izžrebanci nagradne igre, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, 
in sicer se bo ob zaključku nagradne igre izmed vseh prispelih tiskanih in spletnih kuponov 
izžrebalo enega nagrajenca, ki bo prejel romantično razvajanje za dve osebi v hotelu Mind 
Hotel Slovenija, LifeClass Hotels & Spa. 
 
Žrebanje nagrajencev bo potekalo po zaključku nagradne v sredo, 12. februarja 2020, ob 12.00 
uri, izmed vseh tiskanih in spletnih kuponov, ki bodo na sedež organizatorja Delo d.o.o. prispeli 
po pošti oz. bodo oddani v elektronski obliki med 1. februarjem 2020 in 12. februarjem 2020. 
 
Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije v oddelku Marketing Dela, d.o.o., s 
pomočjo računalniškega programa izbora naključnih številk. Člani komisije so zaposleni v 
podjetju organizatorja nagradne igre Delo d.o.o. 
 



Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju Delo d.o.o. 
 
Odločitev organizatorjev nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in 
pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.  
 
VI. Objava nagrajenca  
 
Rezultati nagradne igre bodo po izvedenem žrebanju objavljeni v Nedelu v soboto, 15. 
februarja 2020, in v ponedeljek, 17. februarja, in na spletni strani promo.delo.si/valentinovo. 
 
Objavljeno bo osebno ime in kraj bivanja nagrajenca. Nagrajenec bo o prejemu nagrade 
obveščen tudi po e-pošti. 
 
VII. Nagrada in prevzem nagrad 
 
Organizator nagradne igre bo po zaključku nagradne igre podelil: 
 

- 1 x Nočitev v udobni dvoposteljni sobi Mind Hotela Slovenija 5* 

- Bogat mediteranski zajtrk in večerja 

- Tajsko razvajanje v dvoje 

- 1 x Vstop v Sauna Park za dve osebi 

- Neomejeno plavanje v bazenih Term Portorož 

- Vstop v Casinò Riviera in Grand Casinò Portorož 

- Uporabo kopalnega plašča 

 
Turistična taksa in prijavnina sta predmet doplačila nagrajenca. 

 
Paket lahko nagrajenci koristijo v okviru razpoložljivih kapacitet ponudnika do meseca julija, 

po predhodni najavi (zaradi rezervacije storitev).  

Ker nagrada presega vrednost 42 EUR, bo nagrajenec s strani organizatorja nagradne igre Delo 
d.o.o. na svoj naslov prejeli dopis, v katerem bo razložen postopek pridobitve in prevzema 
nagrade. Dopisu bo priložena izjava, ki naj jo nagrajenec izpolnjeno in podpisano pošlje na 
naslov naveden v dopisu.  
 
Izjava mora zaradi izpolnjevanja davčnih obveznosti organizatorja vsebovati naslednje 
podatke: ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto ter davčno številko. Organizator 
nagradne igre ob koncu leta obvesti prejemnika o višini prejetih nagrad za dohodninsko 
napoved za leto 2020. Če nagrajanec izjave ne pošlje, se šteje, da nagrade ne sprejema. 
 
Nagrajenec koristi nagrado v skladu s pogoji in pravili, ki veljajo za posamezno storitev, ki je 
predmet nagrade (paketa). Nagrade niso prenosljive in niso izplačljive v obliki denarnih 
sredstev, blaga ali storitev organizatorja, ki niso predmet nagrade. 
 
 
Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade. 
 



Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se: 
- pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov nagrajenca, 
- ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nasprotju s temi pravili, 
- nagrajenec ne posreduje podatkov, ki so potrebni za izpolnitev davčnih obveznosti 
organizatorja. 
 
VIII. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov 
 
Udeleženec nagradne igre ob izpolnitvi tiskanega ali spletnega kupona za sodelovanje v 

nagradni igri jamči, da so posredovani podatki pravilni in resnični. Posredovanje podatkov o 

imenu, priimku, telefonski številki in e-naslovu je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

Nagrajenec mora po pozivu organizatorja temu posredovati še davčno številko (da lahko 

organizator izpolni svoje z zakonom določene davčne obveznosti), sicer šteje, da nagrade ni 

sprejel. 

Upravljavca osebnih podatkov sta za namen izvedbe nagradne igre skupaj organizatorja 

nagradne igre Delo d.o.o. in LifeClass Hotels & Spa. Osebne podatke sodelujočih v nagradni 

igri bosta obdelovala za namen izvedbe nagradne igre do zaključka žrebanja. Po zaključku 

žrebanja bosta vsak kot samostojen upravljavec ime, priimek in naslov sodelujočih do 

njihovega ugovora obdelovala za namen neposrednega trženja v skladu z 72. členom Zakona 

o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Posameznik lahko obdelavi podatkov za ta namen 

kadarkoli ugovarja pri posameznem upravljavcu. 

Upravljavca bosta osebne podatke nagrajenca obdelovala za namen obveščanja o rezultatih 
nagradne igre (objava imena, priimka in kraja bivanja v tiskani izdaji Nedelo in na spletni strani 
promo.delo.si/valentinovo), podelitev nagrade in izpolnitev davčnih obveznosti (plačilo 
akontacije dohodnine) ter spremljanje, ali je bila sprejeta nagrada tudi koriščena. Podatke 
nagrajenca bosta organizatorja za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti na podlagi 
predpisov obdelovala še 10 let po podelitvi nagrade. 
 
Organizatorja si pridržujeta pravico, da v medijih objavita imena nagrajencev in fotografije ter 
posnetke morebitnega prevzema nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov prevzema v 
medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati. 
 
Osebne podatke nagrajenca, ki bo sprejel in koristil nagrado, bo organizator Lifeclas Hotels & 

Spa obdeloval tudi v okviru in pod pogoji koriščenja storitev, ki so predmet nagrade.  

Upravljavec bo e-naslove sodelujočih in nagrajenca do preklica obdeloval za namen 

neposrednega trženja le, če sodelujoči s tem soglašajo na tiskanem ali spletnem kuponu za 

sodelovanje v nagradni igri. Soglasje ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje se lahko 

kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem ali 

sodelovanje v nagradni igri.  

V zvezi z osebnimi podatki imajo sodelujoči v nagradni igri pravico do dostopa do podatkov 

in njihovega popravka ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Uveljavljanje pravice 



do ugovora (razen v zvezi z neposrednim trženjem, kar nima posledic na sodelovanje v 

nagradni igri), izbrisa ali omejitve obdelave, ki ni v zvezi z uveljavljanjem pravice do popravka 

podatkov, se šteje za odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci imajo pravico do 

dostopa do svojih podatkov, popravka podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve 

obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov 

za namen neposrednega trženja. Pravice posameznik lahko uveljavlja s pisno zahtevo ali po 

e-pošti pri posameznem upravljavcu. 

Posameznik lahko dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani: 

- organizatorja Delo d.o.o. pridobi na: https://info.delo.si/politika-varstva-zasebnosti/ ali pri 

Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO) Delo d.o.o. na naslovu dpo@delo.si   

- organizatorja Lifeclass Hotels & Spa na: https://www.lifeclass.net/si/o-nas/zaupnost-

podatkov/ ali pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO) Istrabenz turizem d.o.o. na 

naslovu dpo@lifeclass.net.  

Prijavo kršitev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko posamezniki podajo pri 

Informacijskem pooblaščencu RS. 

 
IX. Kršitve pravilnika 
 
Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z 
dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali 
celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi. 
 
Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. 
 
X. Pritožbe 
 
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči 
z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo. 
 
Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. 
V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v 
zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca. 
 
XI. Spremembe pravil in pogojev 
 
Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni 
vzroki ali vzroki na strani javnosti. 
 
Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami 
na spletni strani promo.delo.si/valentinovo. 
 
Ljubljana, januar 2020 
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