
 
 

 
 

 
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE  

HiPP COMBIOTIC 
 

 
1. ORGANIZATOR IN NAMEN NAGRADNE IGRE 
Nagradno igro organizira podjetje Atlantic trade d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, matična 
številka 1786164000 (v nadaljevanju: Organizator) za blagovno znamko HiPP. 

Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na e-poštni naslov info@hipp.si. 

2. NAZIV, ČAS TRAJANJA IN NAMEN NAGRADNE IGRE 
Nagradna igra se organizira pod nazivom HiPP COMBIOTIC. 
 
Nagradna igra bo potekala v obdobju od 9.9.2020 do 17.9.2020. 
 
K nagradni igri bomo povabili tudi z objavo na Facebook strani [(HIPP - Zadovoljni malčki =), link: 
www.facebook.com/HiPP.slo], z objavo na Instagramu (www.instagram.com/hippslovenija), z objavo na 
spletni strani (www.hipp.si), z elektronskim mejlingom in z objavami pri naših spletnih partnerjih s ciljem, 
da jih vidi čim več uporabnikov.  

3. SOGLASJE 
S sodelovanjem v nagradni igri, se šteje, da posamezni sodelujoči v celoti sprejema vse tukaj navedene 
splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre. Vsak uporabnik ima priložnost, da se ob kliku na 
link: (https://www.hipp.si/novice/novice/nagradna-igra-hipp-combiotic/) seznani s pravili in pogoji 
sodelovanja v nagradni igri.  
 
4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

V nagradni igri lahko sodelujete tako, da: 
Odgovorite na nagradno vprašanje te nagradne igre objavljeno pod objavo na Facebook ali Instagram 
strani. Zastavili bomo šest nagradnih vprašanj. Odgovarjate lahko le enkrat na eno nagradno vprašanje in 
lahko odgovorite na vseh šest nagradnih vprašanj. Po najmanj 12 urah od objave vprašanja bomo žrebali 
med pravilnimi odgovori. Za vsako zastavljeno vprašanje bomo izžrebali enega nagrajenca, ki bo 
sodeloval z odgovorom pod objavo na Facebook strani in enega nagrajenca, ki bi sodeloval z odgovorom 
pod objavo na Instagram strani. Na koncu, ko bo znanih 6 nagrajencev, ki so sodelovali na Facebook 
strani in 6 nagrajencev, ki so sodelovali na Instagram strani, bomo med vsemi dvanajstimi žrebali enega, 
ki bo prejel HiPP poganjalček. K žrebu za glavno nagrado bomo dodali še enega, ki bo pravilno odgovoril 
na dodatno nagradno vprašanje. 

5. NAGRADNI SKLAD, NAGRADE, ZMAGOVALCI 

Nagradni sklad: 
1 x HiPP poganjalček 
4x HiPP slonček 
4x HiPP grelna blazinica 
4x HiPP nadaljevalna mlečna formula HiPP 2 ORGANIC COMBIOTIC®, 300g 

http://www.facebook.com/HiPP.slo
http://www.hipp.si/


 
 

 
 

V okviru vseh pogojev poteka te nagradne igre je izločeno vsako naključje ali negotovost pri določanju 
končnega zmagovalca in nagrajenih udeležencev. Ta nagradna igra namreč ne predstavlja igre na srečo, 
tj. igre, ki zajema blago in storitve v smislu veljavnega Zakona o igrah na srečo, ampak je njegov končni 
izid odvisen izključno od doseženih rezultatov na določenem področju v skladu s temi splošnimi pogoji in 
pravili sodelovanja v nagradni igri.  

Nakup izdelkov ali uporaba storitev oziroma ugodnosti Organizatorja ni pogoj za upravičenost do 
udeležbe v nagradni igri ali pridobitve nagrade. 

6. UDELEŽENCI / STRINJANJE S PRAVILI 
V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
ki so na dan žrebanja, polnoletni (starejši od 18 let). Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani 
(zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, 
otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne 
in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli 
povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. 
Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, niso upravičeni zahtevati drugačne nagrade, kot je to določeno v 
teh pravilih.  

Vsi Sodelujoči v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo  njihovih osebnih 
podatkov (ime, priimek) na Facebook časovnici www.facebook.com/HiPP.slo, na Instagram časovnici 
www.instagram.com/hippslovenija in na spletni strani www.hipp.si. 

Osvojenih nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. Osvojenih nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo. 

7.  VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do 
preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in 
registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o 
ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja.  

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno 
zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, 
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno 
z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna 
opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu (družba 
Rdeča Oranža kreativna agencija d.o.o.). Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v 
mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni. 

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, posredovane s strani sodelujočih v nagradni 
igri (ime, priimek, naslov). Le Sodelujoči je odgovoren za točnost in pravilnost podanih osebnih podatkov, 
ter je Organizatorja dolžan obvestiti o vsakršni spremembi le teh.  

Sodelujoči ima pravico kadarkoli zahtevati informacijo o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje 
Organizator, ter ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih v primerih,  ki jih Organizator temelji 
na obstoju legitimnih razlogov za obdelavo, v vsakem primeru pa v kolikor  Organizator osebne podatke 
uporablja za potrebe neposrednega trženja. 

http://www.facebook.com/HiPP.slo
http://www.hipp.si/


 
 

 
 

Za uveljavitev svojih pravic in obveznosti v zvezi z uporabo osebnih podatkov, se sodelujoči obrne na e-
naslov info@hipp.si oziroma naslov Organizatorja. 

Vsi osebni podatki bodo zaščiteni z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ter se bo z le temi 
ravnalo zakonito in pošteno, v skladu z veljavnimi predpisi s področja zaščite osebnih podatkov. 

Osebni podatki se bodo uporabljali in bodo hranjeni do preklica s strani Sodelujočega, razen v kolikor 
zakon predvideva drugače.  

Z vsemi ostalimi podrobnostmi, ki se nanašajo na ravnanje in zaščito osebnih podatkov ter uveljavljanju 
pravic, se lahko Sodelujoči seznani v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopna na spletni strani 
Organizatorja. 

Za izvedbo kampanje zbiranja potrebujemo naslednje podatke: priimek, ime, naslov, e-mail naslov. Pravna 
podlaga je člen 6, 1 b) Splošne uredbe EU o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
(Sporazum). Če želite več informacij ali želite popravke, prenosljivost podatkov, izbris, omejitev obdelave, 
prosimo, da nas kadar koli kontaktirate glede vaših pravic do varstva podatkov: 080 22 21 ali info@hipp.si. 

Če imate kakršna koli vprašanja ali pritožbe, se lahko kadar koli obrnete na odgovornega uradnika za 
varstvo podatkov: g. A. Maier, datenscherschutzeam@hipp.de ali na pristojni nadzorni organ, LDA Bayern, 
D-91511 Ansbach, Tel. +49 (0)981 53 1300, poststelle@lda.bayern.de. 

 

9. PREKLIC NAGRADNE IGRE 
Nagradna igra se lahko prekliče le v primeru višje sile, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim 
obvestilom na HiPP spletni strani, HiPP Facebook strani (www.facebook.com/HiPP.slo) in Instagram strani 
(www.instagram.com/hippslovenija). 
 
10. SPREMEMBA PRAVIL NAGRADNE IGRE 
Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna 
in velja za vse Sodelujoče. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v 
odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično 
tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator. 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. 
O vseh spremembah, dopolnitvah  in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na strani 
HiPP Facebook strani (www.facebook.com/HiPP.slo) in Instagram strani 
(www.instagram.com/hippslovenija). 
 

 
V Ljubljani, 8. september 2020 
Organizator: Atlantic trade d.o.o., Ljubljana (za blagovno znamko HiPP) 
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