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PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »FLIK« 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »FLIK« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo 

prireja organizator nagradne igre Bankart d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). 

 

Nagradna igra poteka od 24. oktobra 2022 na marketinški študentski konferenci Fanfara 2022 (v 
nadaljevanju: Fanfara 2022), vendar organizatorji dogodka Fanfara 2022 niso njen pokrovitelj, niti ni 

nagradna igra na nikakršen način povezana z Društvom za marketing Slovenije – DMS.  

 

Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predmetnimi pravili ter veljavnimi predpisi. 

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke FLIK na Fanfari 2022. 

 

Vsi udeleženci, ki na način, skladno s temi pravili pristopijo k nagradni igri, so seznanjeni z njenimi 

pravili, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila so javno objavljena na spletni 

strani https://www.bankart.si/flik-pay/. 

 

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo udeleženci dogodka Fanfara, ki so stari 15 let in več, s stalnim 

bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v bankah, Bankart 

d.o.o. in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, 

zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok). 

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in za svoj račun ter s svojimi 

osebnimi podatki. 

 

Sodelujoči v nagradni igri sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, 

dostopa do svetovnega spleta, ...).  

 

Sodelujoči mora biti aktivni registriran uporabnik Flik. 
 

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

 

Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da preko QR kode dostopi do formularja, v katerega zapiše 
svoje ime, priimek in elektronsko pošto ter odgovori na 2 vprašanji – 1) Kaj ti je pri Flik všeč in zakaj 
ga uporabljaš; 2) Kako bi izboljšal uporabniško izkušnjo pri uporabi Flik.  

 

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. V času trajanja nagradne igre lahko 

udeleženec prejme le eno nagrado.  

 

Osebni podatki udeležencev v nagradni igri bodo uporabljeni izključno za žreb nagrajencev, 

obveščanje nagrajencev o prevzemu nagrade in za poziv organizatorja izžrebanemu udeležencu k 
predložitvi osebnih podatkov za pošiljanje nagrade. 
 

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili nagradne 

igre, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako si organizator pridržuje pravico iz 

nagradne igre izločiti sodelujoče, za katere organizator sumi, da so v nagradni igri sodelovali 

s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno. 

 

 

https://www.bankart.si/flik-pay/
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4. NAGRADE 

 

V nagradni igri bomo izžrebali 15 nagrajencev. 

 

Število nagrad Znesek 

10 40,00 € 

5 20,00 € 

 

Nagradna igra bo potekala 24. 10. 2022 do 23:59 (upoštevajoč časovni pas, v katerem se nahaja 
Slovenija). 

 

5. ŽREBANJE 

 

Žrebanje bo potekalo dne 26. 10. 2022 ob 12:00 uri. V žrebanje bodo vključeni vsi, ki bodo 

pravilno opravili pogoje nagradne igre. 

 

Izmed vseh pravočasnih odgovorov bomo naključno izžrebali 15 nagrajencev. Žreb bo izvedla 
komisija, sestavljena iz treh oseb. Menjava nagrade ni možna. 

 

Nagrade bodo podeljene izžrebanim udeležencem, ki bodo izpolnjevali pogoje skladne s temi pravili. 

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni prek elektronske pošte, najkasneje v roku 8 dni po 

opravljenem žrebanju.  

 

Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 5 dni od prejema sporočila posredovati dodatne osebne 

podatke, in sicer telefonsko številko. 

 

Nagrad ni mogoče zamenjati, niso prenosljive. 

 

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

● nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 
● se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 
● se ugotovi, da je udeleženec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne 

igre, 

● organizator sumi, da je udeleženec prišel do nagrade z goljufijo, 

● če nagrajenec nagrade ne sprejme in ne posreduje osebnih podatkov skladno s 

navodili v elektronskem obvestilu. 

 

Vsi dokumenti in podatki, vezani na nagradno igro, se hranijo še 6 mesecev po končani 

nagradni igri v službi za marketing organizatorja nagradne igre. 

 

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE 

 

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice do nagrade ni mogoče prenesti 

na tretjo osebo. 

V skladu z 108. (3) členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se v davčno osnovo ne všteva 

dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost 

ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 EUR. 

 

7. ODGOVORNOST Bankarta 

 

Bankart ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in 
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koriščenja nagrad, s čimer se nagrajenci, ki prejmejo nagrade iz naslova te nagradne igre, 

izrecno strinjajo. 

Bankart ne prevzema odgovornosti za: 

● nedelovanje ali nepopolno delovanje internetne povezave sodelujočega, 

● kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v tej nagradni 

igri nasproti sodelujočim v nagradni igri in/ali kateremukoli tretjemu, 

● kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v 

nagradni igri. 

 

Bankart si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na 

njeni strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali 

do trenutka prekinitve, ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne 

dokonča, vse v skladu s presojo organizatorja. V primeru okoliščin, na katere Bankart ne more vplivati 

(višja sila ...), lahko Bankart nagradno igro tudi odpove. O tem mora obvestiti udeležence in tem tudi 

ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 

 

8. VARSTVO PODATKOV 

 

Udeleženci v nagradni igri s sodelovanjem soglašajo in sprejemajo pravila in pogoje 

nagradne igre ter s tem jamčijo za pravilnost svojih podatkov. Podatki, kot so ime in priimek, 

ter drugi podatki, ki jih morate posredovati ob prejemu nagrade, se obdelujejo za 

namen izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja 

pogojev za sodelovanje v nagradni igri ter izpolnjevanje davčnih obveznosti skladno z zakonodajo). 

Podatki o sodelujočih, ki ne bodo izžrebani, se bodo hranili še 6 mesecev od zaključka nagradne igre, 

podatki o nagrajencu pa še 10 let od zaključka nagradne igre, v skladu z davčnimi predpisi. 

Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa soglašate z obdelavo vaših 

osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, pri čemer 

preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do vašega preklica. Zahtevo 

za preklic lahko podate s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov 

dpo@bankart.si. Organizator vas bo o prenehanju uporabe osebnih podatkov obvestil v 

najkrajšem možnem času po prejemu zahteve. V primeru preklica soglasja, se šteje, da 

odstopate od teh pravil in v nagradni igri ne morete več sodelovati. 

 

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka in 

izbrisa, pravico do omejitve obdelave, ugovora in prenosljivosti podatkov. Zahtevo za 

uveljavljanje pravic lahko podate preko elektronske pošte na naslov dpo@bankart.si. Če 

menite, da so vam z obdelavo osebnih podatkov kršene pravice, imate tudi pravico, da 

vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu. 
Podatki o sodelujočih ne bodo posredovani tretjim osebam, med tem ko se bodo podatki o 

nagrajencih posredovali Finančni upravi RS, zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti. 

Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varovanju 

osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07) in Splošno uredbo o varstvu osebnih 

podatkov (Uredba EU 2016/679 s popravki) ter da jih ne bo uporabil v nobene promocijske 

namene brez predhodnega soglasja vsakega posameznika. 

 

9. PRITOŽBE 

 

Vse pisno posredovane pritožbe in reklamacije v zvezi s predmetno nagradno igro rešuje 

Bankart. V primeru pritožbe se Bankart zavezuje, da jo bo obravnavala po 

ustaljenem postopku in o njeni rešitvi obvestila udeleženca. V primeru kakršnega koli spora 

mailto:dpo@bankart.si
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ali nejasnosti se ta pravila štejejo za prevladujoča, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, 

elektronski ali kateri koli drugi obliki. 

 

10.RAZNO 

 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, 

tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence 

obvestil z objavo na spletni strani https://www.bankart.si/flik-pay/, kjer so objavljena pravila 

nagradne igre. 

 

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

pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila so objavljena na spletni strani 

https://www.bankart.si/flik-pay/ in začnejo veljati z dnem 24. 10. 2022. 
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