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Splošni pogoji 
 

nagrajevanja nakupov, ki jih podjetje Unilever Magyarország kft, Podružnica Ljubljana, 

organizira v sodelovanju s trgovsko verigo TUŠ in Terme Olimia d.d. 
 

 
 

1. člen: ORGANIZATOR 

 
Organizator nagrajevanja nakupov je Unilever Magyarország Kft. podružnica Ljubljana, Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana, ID 
za DDV: SI64365271 (v nadaljevanju: »organizator«). 
 

2. člen: POGOJI SODELOVANJA 

 
V nagrajevanju nakupov lahko sodelujejo vse fizične osebe [s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 
let.  
 
Osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagrajevanja nakupov, in sicer zaposleni pri 
organizatorju in pri družbi Vigros d.o.o., Puconci 10, 9201 Puconci ter njihovi ožji družinski člani (do vključno drugega 
kolena v ravni črti) ne smejo sodelovati pri nagrajevanju nakupov. 
 
 

3. člen: TRAJANJE NAGRAJEVANJA NAKUPOV 
 

Nagrajevanje nakupov poteka od 7. junija 2017 in do vključno 30. junija 2017  
 
 

4. člen: BLAGOVNE ZNAMKE 
 

Blagovne znamke, ki sodelujejo v nagrajevanju nakupov so: 
 Vsi izdelki blagovne znamke Magnum (sladoled na palčki) razen multipakiranja 

prisotni v rednem asortimanu trgovine 

 
 

5. člen: KAKO SODELOVATI V NAGRAJEVANJU NAKUPOV 

 
 

A) Račun oz. računi iz trgovin Tuš, ki skupa dokazujejo nakup osmih Magnum izdelkov razen multipakiranja ter 
čitljivo napisane osebne podatke pošljite s pripisom Magnum na Unilever Magyarorszag Kft, podružnica Ljubljana, 
Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija. 
 

B) V nagrajevanju nakupov sodelujejo pošiljatelji, katerih računi bodo prispeli na naveden naslov do vključno 
10.07.2017  

 

 
 

6. člen: NAGRADE  
 

Število nagrad je omejeno. 
 
Skupno število nagrad, ki se jih bo razdelilo: 1.000 celodnevnih enotnih vstopnic za Termalni park Aqualuna. 
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Ker je število nagrad omejeno, se vse račune, prejete po pošti evidentira v enakem zaporedju kot so bili prejeti, nagrade pa 

se razdeli v enakem zaporedju. V primeru, da nagrade predčasno poidejo, organizator ne bo zagotovil dodatnih nagrad. 

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. 

 

Nagrade je mogoče izkoristiti vključno s 15.09.2017 

 

 
7. člen: PREVZEM NAGRAD 

 
Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti oziroma kurirski službi do vključno 20. julija 2017.  
 
 

8. člen: ODGOVORNOST 

 
Nagrada se dodeli osebi, ki pošlje oziroma predloži dokazilo o nakupu, kot določajo ti Splošni pogoji, s čitljivo zapisanimi 
osebnimi podatki. Organizator ne nosi nobene odgovornosti zaradi nedodelitve nagrade posamezniku, ki organizatorju ne 
posreduje pravilnega dokazila o nakupu in/ali ne posreduje čitljivih osebnih podatkov. 
 
 
 
 

9. Člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 

Za namene nagrajevanja nakupov osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Unilever Magyarország Kft., 
Podružnica Ljubljana, Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI64365271 (upravljavec osebnih podatkov).  
 
Z udeležbo v nagrajevanju nakupov se sodelujoči strinja s temi Splošnimi pogoji nagrajevanja ter soglaša, da organizator 
zbira in nadalje obdeluje njegove osebne podatke (t.j. ime in priimek, naslov), ki so nujni in potrebni za izvedbo 
nagrajevanja in obveščanje o nagrajevanju. 
Sodelujoči ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov sledeče pravice: 
- pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, 
- pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov, 
- pravico do omejitve obdelave, 
- pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov, 
- da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menijo, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu 
osebnih podatkov. 
 
Za morebitna vprašanja o tem, kako zbiramo in varujemo vaše osebne podatke oziroma v kolikor bi želeli izvršiti eno od 
zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na 0802015. 

     

 
     

10. Člen: KONČNE DOLOČBE 
 
Ti Splošni pogoji veljajo od 7.6.2017 dalje in so v času nagrajevanja na vpogled vsem udeležencem na  www.algida.si. 
  
S sodelovanjem pri nagrajevanju nakupov se šteje, da so sodelujoči seznanjeni s temi Splošnimi pogoji in da se z njimi 
strinjajo. 
 
 
 

V Ljubljani,  

 

Unilever Magyarország Kft., podružnica Ljubljana 

 

http://www.algida.si/

