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Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri za pametni mobilni telefon Nokia 4.2 

1. Organizator nagradne igre je podjetje Stromboli, marketing, d. o. o. (v nadaljevanju organizator), 

ki upravlja z blagovno znamko Računalniške novice. Nagradna igra poteka na spletni strani 

https://racunalniske-novice.com/.  

 

2. V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe. 

  

3. Pogoj za uvrstitev v nagradno žrebanje je odgovor na nagradno vprašanje. Potrditev 

sodelovanja z vnosom svojega e-poštnega naslova je obvezna. 
 

 

4. Osebni podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in 

Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).  

 

5. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da lahko organizator po zaključku 

nagradne igre pridobljene e-poštne naslove uporabi za namene neposrednega trženja 

(obveščanje o novostih, ponudbi in akcijah). 
 

6. Dokumentacijo, vezano na nagradno igro bo organizator hranil za čas treh (3) let od 

zaključka nagradne igre. Po navedenem roku organizator nagradne igre dokumentacijo 

uniči v skladu s svojimi internimi akti.  
 

7. Udeleženec lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno 

prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja, in sicer prek elektronske pošte na 

naslov rn@stromboli.si.  

 

8. Nagradna igra poteka od 31. 03. 2021 in traja do 30. 04. 2021, ko se bo izvedel žreb  med 

prijavljenimi na e-novice. Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad potekom skrbi komisija 

treh (3) članov, ki so predstavniki organizatorja. Komisija bo na podlagi veljavnih 

odgovorov naključno izžrebala prejemnika mobilnega telefona. 
 

 
 

 

9. Organizator nagradne igre ne prevzema odgovornosti za:  

- posledice, ki bi jih lahko morebitna zloraba nagradne igre ali sistema za izvedbo 

nagradne igre povzročila sodelujočim;  
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- nedelovanje naprave zaradi nepoznavanja uporabe; 

- kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči lahko imel zaradi sodelovanja 

v nagradni igri. 

 

10. Poročilo o poteku nagradne igre hrani organizator. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje 

ni mogoča. Izžrebanec bo o prevzemu nagrade obveščen preko e-poštnega naslova, ki ga je 

vnesel za potrditev sodelovanja v nagradni igri. Če se izžrebanec s pogoji in pravili 

sodelovanja ne strinja, organizator lahko med sodelujočimi izbere drugega nagrajenca.  
 

11.  Če se nagrajenec v roku petih dni ne javi organizatorju, se šteje, kot da se odpoveduje nagradi, 

zato si organizator pridržuje pravico do ponovitve žreba ali nagrado uporabi v kakršen koli drug 

namen. 
 

 

Medvode, 30. 3. 2021 

Stromboli d.o.o. 

 
 


