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SPAR PRAVILA NAGRADNE IGRE 
„Erdinger nagrajuje!“ 
 

1. člen – NAMEN 

 
Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Erdinger, ki jih distribuira 
Organizator. 
 
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri „Erdinger nagrajuje!“ in so 
objavljena na internetnem naslovu www.arc.si (v nadaljevanju Pravila). 
 

2. člen – ORGANIZATOR IN IZVAJALCI 

 
Nagradno igro organizira družba ARC-Kranj, d.o.o., Hrastje 52k, 4000 Kranj, matična številka: 2265052000, davčna št.: 
SI55819788, ki nosi tudi celotno odgovornost za njeno organizacijo in izvedbo (v nadaljevanju Organizator). 
 
Izvajalec in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je A1 Slovenija, d. d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana, matična 
številka: 1196332000, ID za DDV: SI 60595256 (v nadaljevanju: Izvajalec).  
 

3. člen - TRAJANJE 

 
Nagradna igra traja od 01.06.2020 do vključno 30.06.2020. Žrebanje nagrajencev bo 03.07.2020. 
 

4. člen - NAČIN SODELOVANJA 

 
V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo 
ta pravila. Zaposleni pri Organizatorju ali Izvajalcih, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali 
partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši 
oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v 
podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja ali Izvajalcev, v nagradni igri ne morejo sodelovati.  
 
Sodelovanje poteka tako, da sodelujoči v času trajanja nagradne igre pošlje SMS na tel. št.: 030 400 455 z vsebino: 
ERDINGER, nakar prejme povratni SMS, na katerega odgovori s posredovanjem osebnih podatkov za identifikacijo 

sodelujočega in kontaktiranje v primeru izžrebanosti: 

 ime in priimek 

 naslov prebivališča. 
 
Vsak poslani SMS se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja sodelujočega. Prejeti povratni SMS je brezplačen. 
Sodelujoči, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS sporočil na zgornjo tel. št., 
naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja. 
 
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelkov. Vsak sodelujoči lahko sodeluje le 1krat. 
 
Vse pravilno prejete prijave bosta Organizator in Izvajalec vnesla v centralno bazo podatkov za potrebe izvedbe te 
nagradne igre. 
 
S poslanim SMS-om za sodelovanje v nagradni igri sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili, se 
z njimi v celoti strinja in se zavezuje, da jih bo v celoti spoštoval.  
 

5. člen – NAGRADNI SKLAD 

 
Organizator ponuja nagradni sklad, ki vsebuje: 
 

 3 x Erdinger torba polna presenečenj. Torba vsebuje pivo in promocijski material blagovne znamke Erdinger.   

(okvirna vrednost ene nagrade: 100 EUR z DDV).  

 10 x Erdinger brisača (vrednost ene nagrade: 30 EUR z DDV) 

 50 x Erdinger kapa s šiltom (vrednost ene nagrade: 10 EUR z DDV) 

 
 
Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave. 

http://www.arc.si/
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6. člen - ŽREBANJE NAGRAD 

 
Žrebanje nagrad bo potekalo 03.07.2020 s pomočjo računalniške aplikacije po metodi naključnega izbora izmed vseh 
pravilno prejetih prijav (SMS) v času trajanja nagradne igre.  
 
V kolikor se ugotovi, da izžrebani ni sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili, se izžreba nov nagrajenec. 
 
V kolikor se nagrajenec odpove nagradi, organizator lahko izžreba novega nagrajenca. 
 
V primeru, da v nagradni igri sodeluje manjše število sodelujočih od števila nagrad, se preostali nagradni sklad vrne 
Organizatorju. 
 
Žrebanje nadzira 3-članska komisija, o čemer predsednik komisije sestavi zapisnik, ki mora vsebovati: 

 naziv nagradne igre 

 kraj in čas žrebanja 

 imena in priimki članov komisije ter njihovi podpisi 

 skupno število prijav 

 seznam nagrajencev in dobljene nagrade. 
 
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.  

 
7. člen – OBJAVA NAGRAJENCEV 

 

Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani Organizatorja www.arc.si dne 06.07.2020. Nagrajenci s 
sodelovanjem v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek ter prejete nagrade javno objavijo. 
 
Organizator bo do 10.07.2020 izžrebanca glavne nagrade poklical po telefonu na mobilno številko iz katere je bil poslan 
SMS za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor se izžrebanec na telefon ne oglasi in Organizatorju ne vrne klica v roku 
24 ur se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri in se nagradi odpoveduje. 
 

8. člen – POSREDOVANJE PODATKOV NAGRAJENCEV 

 
Nagrajenec glavne nagrade mora v roku 24 ur od prejema obvestila o izžrebanosti Organizatorju na e-mail naslov 
info@arc.si poslati sledeče podatke: 

 ime in priimek 

 rojstni datum 

 telefonska številka 

 e-mail naslov in 

 davčno številko (samo izžrebanec glavne nagrade). 
 
Podatki se morajo ujemati z že posredovanimi podatki v SMS s katerim je nagrajenec sodeloval v nagradni igri. 
 
V kolikor nagrajenec v danem roku Organizatorju ne posreduje vseh podatkov se šteje, da odstopa od sodelovanja v 
nagradni igri in se nagradi odpoveduje. 
 

9. člen – PREVZEM NAGRAD 

 
Nagrajencem nagrad bo organizator nagrade poslal po pošti na sporočen naslov najkasneje 15.8.2020. 
 
S trenutkom oddaje nagrade na pošto prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajenca. V primeru, da nagrajenec 
ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi odpoveduje, s čemer je Organizator prost svojih obveznosti do 
nagrajenca, nagrajenec pa nima pravice do kakršnegakoli nadomestila. 
 
 
Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z 
veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi 
nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.). 
 

http://www.arc.si/
mailto:info@arc.si
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10. člen – PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE 
 

Nagradna igra se lahko prekine v primeru Višje sile, torej okoliščin za katere Organizator ni odgovoren in jih ni mogel 
preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko spletne 
strani Organizatorja. 

 
11. člen – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 
Sodelujoči s prijavo v nagradni igri podaja izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov z namenom sodelovanja v 
nagradni igri in izjavlja, da so navedeni podatki pravilni. Seznanjen je z Izjavo o varovanju osebnih podatkov (objavljena 
na www.arc.si) in pravico, da lahko to privolitev kadarkoli prekliče z dopisom naslovljenim na družbo. Preklic ne vpliva 
na zakonitost obdelave pred preklicem. 
 
Družba bo posredovane podatke uporabila za izvajanje nagradne igre in s tem povezano in združljivo obdelavo osebnih 
podatkov ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Davčno številko družba pridobi samo od nagrajencev in jo uporabi 
izključno za izvedbo nagrade, dokazilo o tem pa hrani skladno z davčno zakonodajo (pet let zaradi uveljavljanja pravnih 
zahtevkov).  
 
Podatki se za namene izvedbe nagradne igre lahko posredujejo tudi dobavitelju oziroma lastniku blagovne znamke. 
Podatke, ki jih posameznik posreduje z SMS sporočilom obdeluje tudi tehnični izvajalec - ponudnik mobilnih storitev A1 
Slovenija, d.d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana. 
 

12. člen - KONČNE DOLOČBE  

 
Pravila pričnejo veljati z dnem objave, ki ne sme biti kasnejši od datuma začetka nagradne igre. Pravila so v času 
trajanja nagradne igre stalno objavljena spletni strani www.arc.si.  
 
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah bo 
Organizator udeležence obvestil z objavami na spletni strani www.arc.si.     
 
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema 
ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.  
 
Za vse morebitne spore, ki izhajajo iz nagradne igre, je pristojno sodišče v Kranju. 
 
 
Kranj, 25.05.2020 

Organizator: 
ARC-Kranj, d.o.o. 
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