
Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Fantazijska« nagradna igra 
 

ORGANIZATOR 

1. člen 

Organizator nagradne igre »Fantazijska« nagradna igra (v nadaljevanju: nagradna igra) je UNIKA TTI 

d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 POSTOJNA (v nadaljevanju: organizator). 

 

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE 

2. člen 

Nagradna igra se organizira in izvaja na celotnem področju Republike Slovenije za vse sodelujoče v 

nagradni igri iz 3. člena teh pravil, v obdobju od 07.03.2019 do vključno 31.03.2019.  

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno, nakup ni pogoj za sodelovanje. Kdor želi sodelovati, mora 

vpisati svoje podatke v spletni obrazec na https://www.unikatoy.si/. Nagrade so iz prodajnega 

programa podjetja UNIKA TTI d.o.o. Vrednost posamezne nagrade, ki jo lahko prejme nagrajeni, ne 

presega 42 EUR (maloprodajna cena z DDV). Žrebanje se izvede na sedežu družbe teden dni po 

zaključku igre, rezultati se objavijo na spletni strani podjetja. 

Namen organiziranja nagradne igre je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov in blagovnih  

znamk podjetja ter redna komunikacija z sodelujočimi.  

 

UDELEŽENCI, ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

3. člen 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu 

https://www.unikatoy.si  in uradni Facebook strani UNIKA TTI: 

https://www.facebook.com/Unikatoy/. 

Zaposleni v UNIKA TTI in njihovi ožji družinski člani ne morejo sodelovati v nagradni igri. Za ožje 

družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, starši, 

bratje in sestre.  

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne 

igre, kakor tudi ne pravne osebe. 

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, se prijavi preko spletnega obrazca na 

https://www.unikatoy.si/. 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka blagovne znamke Unikatoy. 

4. člen 

https://www.unikatoy.si/
https://www.unikatoy.si/


S prijavo v nagradno igro, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne 

igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja ter da je starejši od 18 let. Prav tako se zavezuje, da bo v 

celoti spoštoval pravila nagradne igre. 

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov in obveznosti, razen tistih, ki so  

opredeljene v pravilih te nagradne igre. 

5. člen 

Pravila in pogoji nagradne igre bodo objavljena na spletnem mestu https://www.unikatoy.si in uradni 

Facebook strani UNIKA TTI https://www.facebook.com/Unikatoy/.  

Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook ali Instagram, Facebook ali Instagram 

nagradne igre ne sponzorirata, je ne podpirata ali upravljata, temveč sta le njena gostitelja. 

Organizator ne bo imel pristopa do Facebook ali Instagram profila udeleženca, niti do njegovih 

podatkov na tem omrežju, razen tistih podatkov, ki so javno dostopni. Vsaka uporaba lažnih ali 

dvojnih profilov ali upravičenega suma v obstoj le-teh se bo sankcionirala z odstranitvijo udeleženca 

iz nagradne igre. 

Organizator ne more vedeti kateri osebni podatki se bodo prenesli na družbenih omrežjih, niti na 

kakšen način in v kakšnem obsegu so lahko taki podatki uporabljeni s strani ponudnikov družbenih 

omrežij ali tretjih oseb. Priporočamo, da se udeleženec seznani s pravili o zaščiti in obdelavi osebnih 

podatkov na omenjenih družbenih omrežjih. 

NAGRADE 

1. Nagrada: Luna Petunija punčka iz blaga velikosti 35 cm z zvokom 

2. Nagrada: Luna Petunija punčka iz blaga velikosti 35 cm 

3. Nagrada: Luna Petunija Kristalni grad set 

4. Nagrada: Luna Petunija Amazija garden set 

5. Nagrada: Luna Petunija Fabulosa cafe set 

 

VREDNOST NAGRAD 

6. člen 

Vrednost posamezne nagrade ne presega zneska 42,00 EUR. Nagrade sestavljajo izdelki podjetja 

UNIKA TTI. 

Nagrade ni možno zamenjati za denar, druge nagrade, druge izdelke ali storitve. Slike na 

promocijskem materialu, spletnem mestu in družbenih omrežjih UNIKA TTI so simbolične narave. 

PODELITEV NAGRAD 

7. člen 

Nagrado bomo poslali osebi, ki bo izžrebana na naslov, ki ga bo navedel(a) v spletnem obrazcu. 

Možen je tudi osebni prevzem nagrade na naslovu: UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 

POSTOJNA. 

https://www.unikatoy.si/igrace/670017-luna-petunia-puncka-blago-zvok-35cm-sk25276
https://www.unikatoy.si/igrace/670016-luna-petunia-puncka-blago-35cm-sk25275
https://www.unikatoy.si/igrace/670023-luna-petunia-crystal-castle-set-sk25282
https://www.unikatoy.si/igrace/670024-luna-petunia-amazia-garden-set-sk25283
https://www.unikatoy.si/igrace/670025-luna-petunia-fabulosa-cafe-set-sk25284


8. člen 

O poteku izbora komisije se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora komisije, 

skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila 

Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način izbora dobitnikov, naziv 

uporabniškega profila dobitnika, ime in priimek dobitnika, njegovo davčno številko ter naziv nagrade. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

Rezultati izbora komisije so dokončni, pritožba na rezultate izbora pa ni mogoča. Organizator ne 

odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke udeležencev. 

 

 

DOBITNIKI NAGRADE 

9. člen 

Dobitnika nagrade bomo obveščali z objavo na spletni strani in Facebook strani Unikatoy. 

Za prijavo na nagradno igro potrebuje organizator naslednje osebne podatke udeleženca: 

ime in priimek, naslov stalnega bivališča, e-pošta, telefonska številka 

Za podelitev nagrade potrebuje organizator naslednje osebne podatke udeleženca: 

ime in priimek, naslov stalnega bivališča, e-pošta, telefonska številka in davčna številka ter naziv 

pristojnega davčnega urada).  

Dobitnik nagrade s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinja s splošnimi pogoji sodelovanja v 

nagradni igri soglaša, da se njegov/njen uporabniški profil, ime in priimek ter prejeta nagrada objavijo 

na omenjenih komunikacijskih kanalih. 

PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 

10. člen 

Dobitnik nagrade bo o izboru obveščen, kot je zapisano v 9. členu, v roku enega tedna po tedenskem 

izboru komisije, ki je opredeljena v 7. členu teh pogojev.  

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena teh pravil ter da soglašajo 

s Pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri »Fantazijska« nagradna igra. Nagrada ni prenosljiva. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: 

- dobitnik ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 

- organizator ali izvajalec ugotovi, da je dobitnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji 

nagradne igre, 

- organizator ali izvajalec ugotovi, da dobitnik uporablja dvojni ali lažni profil ali če obstaja 

utemeljen sum v obstoj le-teh. 

V tem primerih iz prejšnjega odstavka se šteje, da se je dobitnik nagradi odpovedal. S tem mu 

organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem 

primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrado nagrajenci 

prejmejo v 30-tih delovnih dneh od datuma posameznega izbora. O dostavi nagrade bo izvajalec 

dobitnika obvestil. Organizator bo dobitniku nagrado dostavil na naslov, ki ga je le-ta posredoval 

organizatorju. V primeru, da dobitnik pravočasno obvesti organizatorja, da mu nagrade ne bo 

mogoče izročiti s pošiljko, jo bo lahko osebno prevzel na sedežu organizatorja v vnaprej 



dogovorjenem terminu. V primeru, da nagrajenec organizatorja ni obvestil v skladu s prejšnjim 

stavkom iz tega odstavka in se nagrada, poslana po pošti vrne nazaj, se šteje, da se je dobitnik 

nagradi izrecno odpovedal. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh 

obveznosti do dobitnika. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali 

drugačnega nadomestila.  

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

- (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook ali Instagram, 

- vse ostale aktivnosti v družbenem omrežju Facebook ali Instagram, 

- nedelovanje spletne strani www.unikatoy.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za 

nedelovanje, 

- nedelovanje spletne strani www.unikatoy.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih 

partnerjev ali udeležencev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko 

začasno motile uporabo storitve, 

- kakršne koli posledice ali škodo, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, 

- kakršne koli posledice ali škodo ob prevzemu ali uporabi nagrad. 

Organizator UNIKA TTI d.o.o. ne krije nobenih stroškov sodelovanja v nagradni igri. 

PRENEHANJE OBVEZNOSTI 

11. člen 

S trenutkom prevzema nagrade oz. s podpisom potrdila o izročitvi nagrade prenehajo vse obveznosti 

organizatorja do dobitnika. 

PREKINITEV NAGRADNE IGRE 

12. člen 

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni 

odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o morebitni 

prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev. 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

13. člen 

Udeleženec s prijavo v nagradno igro izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot 

upravljavec osebnih podatkov in izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov obdelujeta 

njegove osebne podatke (ime in priimek ali uporabniško ime na družbenem omrežju, naslov 

elektronske pošte) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja v primeru, da bo udeleženec 

nagrajen. 

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade s prijavo v nagradno igro izrecno soglaša in daje privolitev, da 

organizator kot upravljavec osebnih podatkov in izvajalec nagradne igre kot pogodbeni 

obdelovalec nagradne igre obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega 

prebivališča, e-pošta in telefonska številka) za namen izvedbe nagradne igre in dostave/podelitve 

nagrade nagrajencu. 

Sodelujoči v nagradni igri se strinja s prejemanjem e-novičk, vabil na dogodke in obvestil 

organizatorja nagradne igre. 



Organizator in izvajalec kot pogodbeni obdelovalec se obvezujeta, da bosta osebne podatke 

obdelovala in varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 

2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bosta uporabljala izključno v 

namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih. 

Osebne podatke udeleženca iz 1. in 2. odstavka tega člena bo organizator obdeloval in shranjeval 

do preklica obdelave s strani udeleženca oziroma nagrajenca. 

Osebne podatke nagrajenca iz 3. odstavka tega člena bo organizator obdeloval in shranjeval še 10 

let od podelitve nagrade oziroma kolikor bodo zahtevali vsakokrat veljavni davčni predpisi. 

Po preteku roka hrambe bo organizator osebne podatke izbrisal. 

Udeleženci oziroma nagrajenci imajo pravico: 

- zahtevati vpogled v svoje osebne podatke, 

- zahtevati popravek osebnih podatkov, 

- zahtevati izbris osebnih podatkov, 

- ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, 

- zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov, 

- zahtevati prenos osebnih podatkov in 

- vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih 

podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

Pravica do dostopa do podatkov 

Imate pravico preveriti ali organizator o vas zbira osebne podatke in v tem primeru imate pravico 

tudi do vpogleda v te podatke. 

Če kot posameznik želite, da organizator preveri ali o vas zbira osebne podatke, lahko to pisno 

zahtevate po elektronski pošti na naslov info@unikatoy.si ali pisno po pošti. 

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da organizator brez 

nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, organizator pa ima obveznost 

osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:  

• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glejte pravico 

do ugovora), 

• če posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, 

• osebni podatki so bili obdelani nezakonito, 

• osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih. 

Izbrisa organizator ne bo izvedel, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:  

• za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov, 

• za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

Če kot posameznik želite, da organizator vaše osebne podatke izbriše, lahko to pisno zahtevate po 

elektronski pošti na naslov info@unikatoy.si ali pisno po pošti. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate 

samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj. 

Pravica do popravka 



Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da organizator brez 

nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami.  

Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, 

vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

Pravica do ugovora 

Ker osebne podatke organizator obdeluje za namene neposrednega trženja, imate kot posameznik, 

na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih 

podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je 

povezano s takim neposrednim trženjem. 

Pravica do omejitve obdelave 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da organizator 

omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru: 

 če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki organizatorju omogoča preveriti 

točnost osebnih podatkov, 

 je obdelava nezakonita in kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 

nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove 

uporabe, 

 osebnih podatkov organizator ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za 

uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete sami kot posameznik, 

na katerega se nanašajo, 

 ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložili ugovor v zvezi z 

obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi organizatorja kot upravljavca prevladajo 

nad vašimi razlogi kot posameznika. 

Če ste kot posameznik zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko organizator podatke 

le še shranjuje, vse druge vrste obdelav pa lahko izvaja le: 

 z vašo privolitvijo kot posameznika, na katerega se ti nanašajo, 

 za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, 

 zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali 

 zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice. 

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo organizator 

o preklicu omejitve obvestiti kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

Če je organizator zavrnil vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših 

osebnih podatkov, lahko po elektronski pošti na naslov info@unikatoy.si ali pisno po pošti 

zahtevate, da organizator omeji obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko 

uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj. 

 
Pravica do pritožbe nadzornemu organu 

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate kot posameznik, na katerega 

se nanašajo osebni podatki, pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi 

članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo 



do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu 

podatkov.  

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo kot pritožnika obvestil o stanju zadeve in 

odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o 

varstvu podatkov.  

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na 

naslov: 

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, 

e-pošta: gp.ip@ip-rs.si 

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o 

pritožbi. 

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun 

obdelujejo tudi naslednji obdelovalci: 

- izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev v smislu, kot je 

navedeno v tem členu) in 

- izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil 

nagrado nagrajencu). 

Posredovanje osebnih podatkov 

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države, razen v primerih, ki jih 

določa zakon, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke zahtevale za to pooblaščene 

osebe oziroma organi. 

 

Za morebitna vprašanja glede varstva osebnih podatkov se prosimo obrnite na: 

E-pošta: info@unikatoy.si 

UNIKA TTI d.o.o. 

Volaričeva ulica 1 

SI-6230 POSTOJNA 

 

PREKLIC SODELOVANJA ALI PRIVOLITVE 

15. člen 

Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri 

tako, da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov: info@unikatoy.si. Po prejemu tega 

sporočila ga organizator izključi iz nagradne igre in najkasneje v 30 dneh izbriše njegove osebne 

podatke. 

Udeleženec lahko kadarkoli po koncu nagradne igre prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih 

podatkov tako, da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov: info@unikatoy.si. Najkasneje v 

30 dneh po prejemu tega sporočila podatke o udeležencu organizator izbriše. 



KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pogoji sodelovanja 

in pravili nagradne igre ter z njimi soglaša. 

Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre. O vseh 

spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani 

https://www.unikatoy.si in  uradni Facebook strani UNIKA TTI: 

https://www.facebook.com/Unikatoy/. 

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je 

pristojno sodišče v Kopru. 

17. člen 

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo dne 07.03.2019. 

 

 

Postojna, 07.03.2019 

Organizator: 

UNIKA TTI d.o.o.  

 

 


