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SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 
»PLANET TOFFIFEE!« 

 
 

1. SPLOŠNO 
Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »PLANET TOFFIFEE!« (v nadaljevanju nagradne 
igre). Šteje se, da sodelujoči s sodelovanjem pristane na vsa pravila in pogoje nagradne igre. 
 
 

2. ORGANIZATOR  
Organizator nagradne igre je Storck Adria d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
organizator). 
 
 

3. NAMEN NAGRADNE IGRE 
Namen prirejanja nagradne igre je nagrajevanje zvestih porabnikov blagovne znamke Toffifee in 

promocija blagovne znamke z nagradno igro »PLANET TOFFIFEE!«. 

 

 

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 
Nagradna igra traja od 1.9.2016 do 31.10.2016. 

 
 

5. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.  
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Storck Adria d.o.o. in njihovi ožji družinski 
člani. 
 

 

6. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN NAGRAJEVANJE NAKUPOV 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  

 
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina: 

1) V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času od 1.9.2016 do 31.10.2016 (velja datum poštnega žiga) 
na naslov organizatorja v ustrezno frankirani ovojnici pošlje tri črtne kode, ki dokazujejo 
nakup treh izdelkov Toffifee. Zraven črtnih kod mora sodelujoči posredovati tudi osebne 
podatke (ime, priimek, ulico, poštno številko in kraj bivanja).   
 
Vsak, ki v času trajanja nagradne igre na naslov organizatorja pošlje tri črtne kode izdelkov 
Toffifee, pridobi posebno darilo za nakup: družabno igro PLANET TOFFIFEE. 

 
Število daril je omejeno. Sodelujoči bo družabno igro Planet Toffifee prejel najkasneje v roku 
treh tednov po pošti na naslov, ki ga je navedel skupaj s poslano ovojnico.  
 
Za pridobitev darila in obenem sodelovanje v nagradni igri velja nakup katerihkoli treh 
izdelkov iz asortimana izdelkov Toffifee v Republiki Sloveniji. 
 
Za sodelovanje v nagradni igri veljajo bodisi ustrezno frankirane in izpolnjene nagradne 
ovojnice / letaki, ki jih je organizator izdelal za potrebe te nagradne igre in jih sodelujoči 
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najde na prodajnih mestih, bodisi ustrezno frankirane in izpolnjene katerekoli druge 
pisemske ovojnice. 
Organizator bo sprejemal samo pravilno frankirane ovojnice. V primeru nepravilno, 
nepopolno ali nečitljivo navedenih osebnih podatkov oziroma neustreznih črtnih kod, bo 
sodelujoči izločen iz sodelovanja v nagradni igri. 

 
2) V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času od 1.9.2016 do 31.10.2016 (do 24.00) na spletni strani 

www.toffifee.si odigra igrico (sestavljanko), vpiše svoje osebne podatke (ime, priimek, ulico, 
poštno številko, kraj bivanja in e-mail naslov) ter odkljuka, da se strinja s pravili in pogoji 
sodelovanja v nagradni igri.  

 

V nagradni igri lahko vsak posameznik sodeluje večkrat – več ustreznih poslanih ovojnic oziroma 

večkratno sodelovanje na spletni strani www.toffifee.si pomeni več možnosti za nagrado. 

 

 

7. IZBOR NAGRAJENCEV 
Organizator nagradne igre bo ob koncu nagradne igre izžrebal nagrade. Žrebanje nagrad bo potekalo 
9.11.2016 ob 10.00 v prostorih podjetja Storck Adria d.o.o., ob prisotnosti tričlanske žirije.  
 
Vsi sodelujoči imajo enake možnosti, da so izžrebani, ne glede na to, na kateri način bodo sodelovali v 
nagradni igri (dva možna načina sodelovanja sta podrobneje opisana v točki 6. Način sodelovanja v 
nagradni igri). 
 

V žrebu bodo sodelovale vse ustrezne ovojnice, ki bodo odposlane do vključno 31.10.2016 do 24. ure 

(velja datum poštnega žiga) na naslov organizatorja nagradne igre: Storck Adria d.o.o., Brdnikova 

ulica 44, 1000 Ljubljana, s pripisom »za nagradno igro Toffifee«; ter vsi, ki bodo na spletni strani 

www.toffifee.si odigrali igrico (sestavljanko), odkljukali, da se strinjajo s pravili  sodelovanja v 

nagradni igri ter oddali svoje podatke do vključno 31.10.2016 do 24. ure. 

 
Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. 

 

 

8. NAGRADE 
Nagradni sklad nagradne igre vsebuje tri različne nagrade: 

1) 1x izlet na Dunaj z obiskom Planetariuma za vso družino (2 odrasla in dva otroka, izlet 
traja 2 dni, 1 nočitev) 

2) 3x teleskop 
3) 10x sladki paket Toffifee 

 
Skupno število nagrad je 14. 
 
Vse slike nagrad, objavljene na promocijskih materialih in na spletni strani www.toffifee.si so 
simbolične.  
 
 

9. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PODELJEVANJE NAGRAD 
Dobitniki nagrad bodo objavljeni na spletni strani www.toffifee.si največ 7 dni po opravljenem žrebu.  
Vsi nagrajenci bodo o rezultatu žreba obveščeni najkasneje v roku 5 dni po žrebu tudi z obvestilom 
pisno po pošti na naslov, ki so ga navedli: 

1) skupaj s poslano ovojnico oziroma 
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2) na spletni strani www.toffifee.si. 
 
Dobitniki se morajo na to obvestilo odzvati v roku, navedenem v obvestilu. Če se dobitniki nagrad v 
predvidenem roku ne odzovejo, se šteje, da nagrade ne želijo prevzeti. V tem primeru se nagrada ne 
podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca. 
 
Dobitnikom bodo nagrade poslane pisno po pošti najkasneje v roku 30 dni od dneva, do katerega se 
je nagrajenec organizatorju dolžan odzvati in bo naveden v obvestilu. 
 
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo. Če je nagrajenec 
mladoletna oseba, je za prevzem nagrade potrebna pisna privolitev starša ali zakonitega zastopnika. 
 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

1) se pojavi dvom o istovetnosti podatkov; 
2) se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre 

oziroma žrebanja; 
3) nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti; 
4) se nagrajenec na obvestilo o rezultatu žreba ne odzove v predpisanem roku. 

 
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.  
Za kakovost in lastnost podeljenih nagrad je odgovoren organizator, vse nagrade pa dobitniki koristijo 

na lastno odgovornost. 

 

Organizator ni obvezan pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso 

pravočasno posredovali. 

 

 

10.  PLAČILO DOHODNINE 
V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenci 
so po zakonu o dohodnini davčni zavezanci, zato so pred prevzemom nagrad dolžni predložiti svojo 
davčno številko. 
  
Vrednost glavne nagrade v nagradni igri »PLANET TOFFIFEE!« presega 42 € z vključenim DDV, zato se 

na podlagi tretjega odstavka 108. Člena Zakona o dohodnini šteje v davčno osnovo. Nagrajenec mora 

zato za prevzem nagrade organizatorju predložiti: 

− osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in 
− davčno številko ter navesti davčni urad. 
 
Dobitek je obdavčen z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine plača organizator. V primeru, da 
je nagrajenec v enem letu večkrat nagrajen s strani organizatorja, se vrednost nagrad sešteva. 
 

 

11.  ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre. S 
sodelovanjem v nagradni igri udeleženec organizatorju  dovoljuje zbiranje, obdelovanje in hranjene 
posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list 
RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v nagradni 
igri, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih organizatorja ter uporabljajo za marketinške namene 
elektronskega obveščanja o novostih podjetja Storck Adria d.o.o. 
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Organizator bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni igri, uporabljal izključno za naslednje 
namene: 

1) izvedbe nagradne igre in potrebe obveščanja o nagradni igri; 
2) objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre; 
3) pošiljanja e-poštnih sporočil na navedeni e-poštni naslov s ponudbami, informacijami o 

novostih, akcijah in ugodnostih, ki jih ponuja organizator, predvidoma 1 krat mesečno. 
 

Nagrajenec nagradne igre organizatorju prav tako dovoljuje objavo svojega imena, priimka in kraja 
bivanja v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih 
nagradnega žrebanja oziroma prevzema nagrade. 
 
Organizator bo s posredovnimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen, če je to potrebno 
zaradi izvedbe nagradnega žrebanja.  
 
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko 
zbranih osebnih podatkov sodelujočega  v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. V času 
upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, 
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 
Sodelujoči oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da 
v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene, opredeljene 
zgoraj. Soglasje lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: 

1) odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, 
ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila Storck Adria d.o.o. ali; 

2) pošlje zahtevo po e-pošti na naslov info@storck.si ali pisno na naslov Storck Adria d.o.o., 
Brdnikova 44, 1000 Ljubljana. 

 
 

12.   ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA NAGRADNE IGRE 
Organizator se zavezuje, da bo spoštoval pogoje in pravila nagradne igre in se trudil za njeno 
nemoteno izvedbo. 
 
Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

1) (ne)delovanje spletne strani; 
2) (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči; 
3) nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 

električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve; 
4) vsakršne posledice ali stroškov, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

 
 

13.   KONČNE DOLOČBE 
Splošni pogoji in pravila nagradne igre so v celoti dostopna na www.toffifee.si. Odgovornost in 
reševanje reklamacij nosi Storck Adria d.o.o. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v povezavi z 
nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov Storck Adria d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 
Ljubljana ali na e-mail info@storck.si. 
 

Sodelujoči v nagradni igri so s Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri seznanjeni in se 

zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za 

prevladujoča glede na vse druge objave bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.  

 

mailto:info@storck.si
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Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.  
 
V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do spreminjanja poteka 

nagradne igre. 

 
Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.  
 
O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami 
na spletni strani www.toffifee.si. 
 
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem 1.9.2016 
Organizator Storck Adria d.o.o. 

 

 


