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Pogoji sodelovanja:
HiPP ORGANIC/BIO pečati se nahajajo na vseh HiPP ekoloških izdelkih in so lahko različnih velikosti. V času te 
promocije bomo sprejeli samo originalne HiPP ORGANIC/BIO pečate, ki jih najdete na HiPP izdelkih in nam jih boste 
poslali. Veljavna sta oba pečata: z imenom Stefan Hipp in z imenom Claus Hipp. HiPP ORGANIC/BIO pečati iz embalaž 
začetnih mlečnih formul so zaradi zakonskih predpisov iz promocije izključeni. Promocijsko obdobje traja od 1. 5. 2021 
do 31. 10. 2021. Šteje se datum poštnega žiga. Sodelujejo lahko polnoletne osebe, razen zaposlenih v podjetju in 
njihove družine. Nagrade so namenjene zasebni uporabi. Prejmete lahko največ 3 nagrade na gospodinjstvo. Nagrade 
bomo pošiljali samo znotraj Republike Slovenije. Dostava nagrad lahko traja do 8 tednov.
V kolikor se vaša pošiljka, ki ste nam jo poslali na poti izgubi, vam bomo nagrado lahko poslali le, če boste pošiljanje 
lahkodokazali (na primer s povratnico). HiPP si pridržuje pravico da izključi iz akcije vse tiste udeležence, ki bodo 
posredovali napačen naslov ali se bodo posluževali goljufanja pri tej aktivnosti. Nagrade ni mogoče zamenjati za 
gotovino. V kolikor bi nam zaradi nepričakovano velikega števila sodelujočih pri tej aktivnosti kljub skrbnemu 
načrtovanju zmanjkalo nagrad, bomo zagotovili ustrezno zamenjavo.
Varovanje osebnih podatkov:
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)98153 1300, poststelle@lda.bayern.de. Najlepša hvala!

Konec zbiranja: 
31. 10. 2021

ga. g.

e-mail naslov

Priimek

Ime

Ulica in hišna številka

PoštaPoštna številka

Izpolnite in najkasneje do 31. 10. 2021 pošljite 
Skupaj s HiPP ORGANIC pečati na naš naslov:

Atlantic trade d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.  
S pripisom: za HiPP.
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+ več kot 60 let izkušenj z ekološkim kmetovanjem

+  kmetije, ki skrbijo za dobrobit živali in sledijo našim

strogim HiPP standardom

+  raziskave za ohranjanje vrst in spodbujanje biotske 

raznovrstnosti

+  strožje mejne vrednosti, kot jih zahteva zakon

+ več kot 260 kontrol pri vsakem kozarčku

+  proizvodnja s 100% nevtralnim ogljičnim odtisom

= HiPP ekološki pečat

HiPP:  
več kot ekološko.

Strožje mejne vrednosti,  
kot jih zahteva EU Uredba  

o ekološki pridelavi




