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SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI IN PRAVILA Facebook NAGRADNE IGRE „Podarjamo 
karte za kino”. 

 
 

I. PREDMET SPLOŠNIH POSLOVNIH POGOJEV 
BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka) s predmetnimi splošnimi poslovnimi pogoji (v 

nadaljevanju: SPP) na enoten način ureja pogoje in pravila za nagradno igro »Podarjamo karte za kino« (v nadaljevanju: nagradna igra).  

 
II.ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE 

Organizator nagradne igre je BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z DROM agency, d.o.o., Glavni trg 
20, 8000 Novo mesto, ki nagradno igro organizirata pod imenom »Podarjamo karte za kino«. 

 

III. NAMEN NAGRADNE IGRE »Podarjamo karte za kino« 
Namen nagradne igre »Podarjamo karte za kino« je spodbujanje odziva obiskovalcev facebook strani Banke Sparkasse d. d..  

 

V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje 
sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči).  

 
V igri ne smejo sodelovati zaposleni Banke Sparkasse, d. d., DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto ali kako drugače lastniško 

povezanih podjetij omenjenih družb. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja. 

 
Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail s 

pripisom »Podarjamo karte za kino« na info@sparkasse.si. 
 

IV.POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI  

Posamezen sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da v času njenega trajanja na družbenem omrežju Facebook pod posebej 
označeno objavo nagradne igre opravi zahtevano nalogo. 
 

 
V. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra poteka sprejetja teh Splošnih pogojev poslovanja do zaključka nagradne igre: od 18. 11. do 24. 11. 2022. 
 

VI.NAGRADNI SKLAD 

V nagradni igri bodo podeljene: 
 

2-krat po dve (2) karti za kino. 
 

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 evrov (z DDV).  
Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. Nagrajenec nima pravice 

zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedene v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada 
ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. 

 

VII. NAGRADNO ŽREBANJE 
Nagradno žrebanje bo potekalo 25. 11. 2022 ob 10.00 uri v prostorih Banke Sparkasse in ne bo javno. 

 

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v roku desetih (10) delovnih dni 
po zaključku z naključnim žrebom izžrebala dva (2) nagrajenca/-ki. O žrebu bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in 

kraju žreba, navzočih osebah ter nagrajencih. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani 
vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavlja pet predstavnikov organizatorja. Rezultati žreba 

komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča. 

 
VIII.OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV 

Organizator bo nagrajenca obvestil o nagradi v roku osmih (8) delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo na omrežju Facebook in/ali 
preko neposrednega sporočila v platformi Facebook. Dolžnost nagrajenca je, da v roku 8-ih delovnih dni po odposlanem obvestilu o žrebu 

kontaktira Banko na e-naslov banka@sparkasse.si ali pisno na naslov: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: 

Za nagradno igro »Podarjamo karte za kino« in za namen nagradne igre posreduje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov 
stalnega prebivališča, datum rojstva in davčno številko. Za prevzem nagrade se bosta Banka in nagrajenec dogovorila naknadno. 

  

IX.POGOJI PREJEMA NAGRAD 
V kolikor nagrajenec Banki ne sporoči podatkov iz IX. točke, na način in v roku, določenem v IX. točki oziroma jih navede nepopolno ali 

nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestili (zaradi višji sil oziroma naravnih nesreč) in/ali v koliko se ugotovi, da ni izpolnjeval 
pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ ali da je kršil te splošne pogoje in/ali ne želi izpolniti obveznosti v skladi s temi pogoji v roku 10-

delovnih dnih, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.  

V primeru, da nagrajenec pravočasno ne posreduje zahtevanih in točnih podatkov, izgubi pravice do nagrade, Banka pa je prosta svojih 
obveznosti glede izročitve nagrad do nagrajenca. 

Banka si pridružuje pravico, da nagrade izžrebancu ne podeli, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov; če se ugotovi, da je nagrajenec 
sodeloval v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre in da nagrade zaradi napačno in/ali nepravilno posredovanih podatkov ni 

mogoče dostaviti. 

 
Nagrado je možno prevzeti v enoti Banke Sparkass, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana. Nagrajenec se zavezuje, da bo v roku 10-delovnih dni 

od obvestila o prejemu nagrade, prevzel nagrado.  
 

X. AKONTACIJA DOHODNINE 

Nagrada je dohodek v skladu s 1. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2.  
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Dobitek iz nagradne igre, ki ga prejmejo nagrajenci, je dohodek v skladu s 3. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna osnova je v skladu 
s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek. Akontacijo dohodnine v višini 25% od vrednosti dobitkov iz nagrade plača banka. 

 

XI.ODGOVORNOST BANKE 
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene 

posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja oz. uporabe nagrade. 
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. 

Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. 

stroškov prevzema nagrade). 

 
XII. VAROVANJE PODATKOV 

Sodelujoči v nagradni igri s sprejemom teh Splošnih poslovnih pogojev in pravil nagradne igre »Podarjamo karte za kino« izrecno soglaša in 

dovoljuje (osebna privolitev) Banki kot upravljavcu, da za potrebe izvedbe te nagradne igre vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih 

podatkov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov do preklica sodelujočega.  
 

Banka se zavezuje, da bo podatke varovala in jih uporabljala skladno z zakonom in le za namene, za katere so bili pridobljeni, prav tako 
podatkov ne bo posredovala tretjim osebam. 

 

Ta nagradna igra ni na nikakršen način povezana s podjetjem Facebook Ireland. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v 
nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite 

na naslov banka@sparkasse.si. 
 

XIII.PRITOŽBE 

Vse pisno poslano pritožbe rešuje Banka kot organizator nagradne igre. Vse pritožbe se Banka zavezuje obravnavati po predpisanem 
postopku in o njeni rešitvi obvestiti pritožnika. V primeru spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge 

objave, bodisi v tiskani, elektronski ali drugi obliki.  
 

XIV. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV  

Ti SPP-ji veljajo od 18. 11. 2022 naprej in so objavljeni na spletni strani www.verjemivase.si ter so na voljo v poslovnih enotah Banke. 
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s temi SPP-ji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Banka lahko spreminja te SPP-

je skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O spremembah in novosti glede nagradne igre bo obveščala preko spletne stran 

www.sparkasse.si. 
 

 
XV. PRISTOJNO SODIŠČE 

Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

 
 

Predmetni SPP veljajo od 18. 11. 2022. 
 

Banka Sparkasse d. d. 


