Pravila nagradne igre »Premiera filma Spectre v Berlinu«
1. člen Organizator nagradne igre in uradna pravila:
1.1. Organizator nagradne igre je Cineplexx, Družba za predvajanje filmov, d.o.o., Cvetkova ulica 1, 1
000 Ljubljana, (v nadaljevanju: organizator).
1.2. Nagradna igra poteka v skladu z določbami teh uradnih pravil Nagradne igre »Premiera filma
Spectre v Berlinu« (v nadaljevanju: Pravila). Določbe Pravil so zavezujoče za vse sodelujoče. S
sodelovanjem v Nagradni igri vsak sodelujoči posameznik (ali sodelujoča posameznica – v nadaljevanju
bo uporabljen le moški spol) potrjuje, da v celoti razume in sprejema določbe teh Pravil.

2. člen Trajanje nagradne igre in območje izvajanja nagradne igre:
2.1. Nagradna igra poteka od 3.10.2014 do 18.10. (do 23:59) v vseh kinematografih Cineplexx v
Sloveniji in izbranih prodajnih mestih podjetja Engrotuš d.d., ki so navedeni v 4.2. členu Pravil in v
virtualnem prostoru Facebook Cineplexx Slovenija ter virtualnem prostoru Facebook TUŠ.
Organizator si pridržuje pravico, da spremeni obdobje trajanja nagradne igre oz. njen zaključek.
3. člen Pravica do sodelovanja:
3.1. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
3.2. Pravico do sodelovanja v Nagradni igri ima vsak posameznik, ki ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji. Pravica do sodelovanja v nagradni igri ni starostno omejena.
3.3. V nagradni igri ne smejo sodelovati posamezniki, ki jih je mogoče uvrstiti v naslednje kategorije:
- zaposleni v podjetju Cineplexx d.o.o. in njihovi ožji družinski člani,
- zaposleni v podjetju Engrotuš dd.d. in njihovi ožji družinski člani.

4. člen Sodelovanje v nagradni igri
4.1. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri na dva načina, ki se med seboj ne izključujeta, in sicer:
1. Posameznik v Cineplexx kinematografih in na izbranih prodajnih mestih trgovin TUŠ, ki so navedeni
v točki 4.2. ob nakupu kino vstopnice prejme nagradni kupon, ki ga pravilno izpolni in ga odda v
posebno škatlo v enem izmed Cineplexx kinematografih ali izbranih prodajnih mestih trgovin TUŠ, ki
so navedeni v točki 4.3.
Nagradni kupon je pravilno izpolnjen, če:
- posameznik na omenjenem kuponu pravilno odgovori na nagradno vprašanje: »Kdo je igralec, ki
igra glavno vlogo v filmu Spectre?«. Posameznik ima na voljo 3 različna imena: a) Matt Damon, b)
Daniel Craig, c) Tom Cruise. Za pravilen odgovor mora posameznik obkrožiti: b) Daniel Craig.
- navede potrebne kontaktne podatke (ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj,
e mail, telefonsko številko, letnico rojstva) in

- s podpisom potrdi, da se strinja s pravili nagradne igre. Navedba telefonske številke, kraja kina, ki ga
obiskuje, številka kartice Tuš klub ali številka Cineplexx Bonus kartice je prostovoljna in ni pogoj za
sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko odda več nagradnih kuponov.
ali/in
2. zapiše pravilen odgovor »Daniel Craig« na nagradno vprašanje »Kdo je igralec, ki igra glavno vlogo
v filmu Spectre?« v objavah na Facebook profilih »Cineplexx Slovenija« in »TUŠ« na način:
- sodelujoči se prijavi na spletno stran www.facebook.com (če že ima uporabniški račun) ali pa ustvari
uporabniški račun po navodilih na tej spletni strani, v skladu s pravili za varnost in dostop, ki jih je
oblikoval lastnik te spletne strani;
dostopi
na
Facebook
stran
»Cineplexx
Slovenija«
na
naslovu:
https://www.facebook.com/CineplexxSlovenija, sodelujoči všečka (pritisne tipko »Všeč mi je«)
Facebook stran »Cineplexx Slovenija«;
ali
- dostopi na Facebook stran »TUŠ« na naslovu:
https://www.facebook.com/TUŠ, sodelujoči všečka (pritisne tipko »Všeč mi je«) Facebook stran
»TUŠ«;
- pod objavami nagradne igre zapiše pravilen odgovor »Daniel Craig« na nagradno vprašanje »Kdo je
igralec, ki igra glavno vlogo v filmu Spectre?« Z objavo potrdi, da se strinja s pravili nagradne igre.

4.2. Nagradni kupon lahko posameznik pridobi v naslednjih Cineplexx kinematografih in izbranih
prodajnih mestih TUŠ:
Prodajna mesta Cineplexx:
Cineplexx d.o.o.
Cineplexx d.o.o.
Cineplexx d.o.o.
Cineplexx d.o.o.
Cineplexx d.o.o.
Cineplexx d.o.o.

Mariborska 128
Na Poljanah 18
Jaka Platiše 18
Topliška 2
Ankaranska 2
Štefana Kovača 43

3000
2000
4000
8000
6000
9000

Celje
Maribor
Kranj
Novo mesto
Koper
Murska Sobota

Mariborska 128
Gasilska cesta 1
Ankaranska 2
Cesta Jaka Platiše 18
Bratislavska cesta 9
Streliška cesta 24
Ulica Veljka Vlahoviča 21
Na poljanah 18
Bakovska ulica 31a

3000
1290
6000
4000
1000
2000
2000
2000
9000

Celje
Grosuplje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Maribor
Maribor
Murska Sobota

Prodajna mesta TUŠ:
Tuš supermarket Planet Celje
Tuš supermarket Grosuplje
Tuš supermarket Planet Koper
Tuš supermarket Planet Kranj
Tuš supermarket Ljubljana BTC
Tuš supermarket Radvanje
Tuš supermarket Pobrežje
Tuš supermarket Planet Maribor
Tuš supermarket Murska Sobota I.

Tuš supermarket Planet Novo mesto
Tuš supermarket Ptuj Puhova
Tuš supermarket Sežana
Tuš supermarket Brežice
Tuš supermarket Ljubljanska
Tuš supermarket Domžale
Tuš supermarket Dravograd
Tuš supermarket Idrija
Tuš supermarket Ilirska Bistrica
Tuš supermarket Jesenice
Tuš supermarket Perovo Kamnik
Tuš supermarket Kočevje
Tuš supermarket Koper
Tuš supermarket Kozina
Tuš supermarket Krško
Tuš supermarket Laško
Tuš supermarket Lesce
Tuš supermarket Ruski Car
Tuš supermarket Vič
Tuš supermarket Logatec
Tuš supermarket Mislinja
Tuš supermarket Mozirje
Tuš supermarket Murska Sobota II
Tuš supermarket Muta
Tuš supermarket Notranje Gorice
Tuš supermarket Novo mesto II
Tuš supermarket Oplotnica
Tuš supermarket Lucija
Tuš supermarket Prevalje
Tuš supermarket Ptuj
Tuš supermarket Rače
Tuš supermarket Ravne na Koroškem
Tuš supermarket Rogaška Slatina
Tuš supermarket Ruše
Tuš supermarket Selnica ob Dravi
Tuš supermarket Slovenske Konjice
Tuš supermarket Šoštanj
Tuš supermarket Velenje
Tuš supermarket Vojnik
Tuš supermarket Gornja Radgona
Tuš supermarket Ljutomer
Tuš supermarket Mengeš
Tuš supermarket Polzela
Tuš supermarket Slovenska Bistrica
Tuš supermarket Šentilj

Topliška cesta 2
Puhova ulica 21
Partizanska 71
Prečna pot 1
Ljubljanska cesta 16
Mestni trg 1
Mariborska cesta 64
Gregorčičeva 10
Bazoviška cesta 32
Cesta Železarjev 4b
Perovo 27
Reška cesta 13
Ulica 15. maja 25
Bazoviška cesta 16
Cesta krških žrtev 134d
Celjska cesta 36
Alpska cesta 45
Dunajska 211
Cesta v Mestni log 84
Tovarniška cesta 1
Šolska cesta 55
Na trgu 53
Ledavska ulica 29d
Koroška cesta 20
Podpeška 297
Ulica Slavka Gruma 7
Partizanska cesta 31/a
Liminjanska 107
Zgornji kraj 13
Osojnikova cesta 27
Ljubljanska cesta 13
Prežihova 5
Celjska cesta 13
Industrijska ulica 24
Mariborska c. 10/d
Oplotniška cesta 1 b
Cesta Lore Ribarja 6
Cesta Talcev 37
Celjska cesta 24 A
Ljutomerska cesta 10
Prešernova ulica 36
Slovenska cesta 85
Polzela 11 B
Plečnikova ulica 25
Mariborska cesta 8

8000
2250
6210
8250
3000
1230
2370
5280
6250
4270
1241
1330
6000
6240
8270
3270
4248
1000
1000
1370
2382
3330
9000
2366
1357
8000
2317
6320
2391
2250
2327
2390
3250
2342
2352
3210
3325
3320
3212
9250
9240
1234
3313
2310
2212

Novo Mesto
Ptuj
Sežana
Brežice
Celje
Domžale
Dravograd
Idrija
Ilirska Bistrica
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper
Kozina
Krško
Laško
Lesce
Ljubljana
Ljubljana
Logatec
Mislinja
Mozirje
Murska Sobota
Muta
Notranje Gorice
Novo Mesto
Oplotnica
Portorož
Prevalje
Ptuj
Rače
Ravne na Koroškem
Rogaška Slatina
Ruše
Selnica ob Dravi
Slovenske Konjice
Šoštanj
Velenje
Vojnik
Gornja Radgona
Ljutomer
Mengeš
Polzela
Slovenska Bistrica
Šentilj v Sl.goricah

Tuš supermarket Žalec

Ulica Heroja Staneta 8

3310

Žalec

5. člen Nagrada
5.1. Nagrado lahko osvojijo sodelujoči, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
- imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
- niso kršili določb teh Pravil;
- v kolikor je prejemnik nagrade mladoletna oseba, odobri prejem nagrade njen zakoniti zastopnik.

5.2. Nagrajenec bo razglašen po žrebanju, dne 19.10.2015.
5.3. V nagradni igri bosta podeljeni dve enaki nagradi:
Potovanje v Berlin za dve osebi od 27.10.2015 – 29.10.2015, obisk posebne premiere filma Spectre
za dve osebi in žepnina v višini 200 Eur.
Skupna vrednost nagrade znaša 1.002 Eur.
5.4. Dobitnik nagrade ni upravičen do izplačila nagrade v denarju ali do menjave nagrade za drugo
blago ali zahtevati spremembo pogojev te nagradne igre. Nagrade niso prenosljive na druge osebe.
Dohodek, ki ga predstavlja dobitek v naravi se v skladu z 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2),
opredeljuje kot drugi dohodek. Organizator v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) in 108.
členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za nagrade, ki presegajo vrednost 42€, obračuna, odtegne in
plača davčni odtegljaj v višini 25 % dohodka obenem z izročitvijo dobitka dobitniku. Organizator se
zaveže, da plača akontacijo dohodnine v višini 25% za nagrade, ki presegajo znesek 42€.
Akontacijo dohodnine za nagrado iz člena 5.3. plača organizator.
5.5. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora Skladno z Zakonom o dohodnini
– (Zdoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl. US: UI-198/05-12,45/2007 Odl.US: U-I-260/04-28,
90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku (ZdavP-2), Ur.l.RS,št.117/2006), pred prevzemom nagrade
organizatorju predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice.
Ker je od zaključka nagradne igre do koriščenja nagrade samo 7 dni razmika, mora dobitnih v dveh
delovnih dneh podpisati soglasje o strinjanju prevzema nagrade, sicer dokončno izgubi pravico do
nje, nagrada pa pripada naslednji izžrebani osebi.
Vse davke v zvezi z izvedbo nagradne igre in podelitvijo nagrad nosi organizator.

6. člen Podelitev nagrade
6.1. Žrebanje nagrajenca bo potekalo 19.10.2015 v prostorih organizatorja nagradne igre, podjetja
Cineplexx d.o.o., na naslovu Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana v prisotnosti 3-članske komisije, ki jo
sestavljata 2 predstavnika organizatorja in 1 predstavnik družbe Engrotuš d.d.. Žreb bo opravljen v
navzočnosti notarja, ki bo o poteku žrebanja napravil zapisnik. Žrebanje ne bo javno. Notarski zapisnik
bo hranil organizator.
6.2. Komisija bo izmed kuponov, ki so jih sodelujoči pravilno izpolnjene oddali v posebne škatle v
Cineplexx kinematografih, trgovinah TUŠ in sodelujočih, ki so na strani Facebook pravilno odgovorili na

nagradno vprašanje, izžrebala prejemnika nagrade. Prvo izžrebani bo o prejemu nagrade obveščen v
roku 1 dan od žrebanja po telefonu in po priporočeni pošti na naslov, naveden na nagradnem kuponu.
Obveščeni mora v roku 2 dni po prejemu obvestila organizatorju posredovati potrebne osebne
podatke, ki so navedeni v Obvestilu (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna
številka in davčna izpostava), telefonsko številko, podpisano izjavo o prostovoljnem posredovanju
osebnih podatkov in resničnosti podanih osebnih podatkov. V primeru, da je izžrebani mladoletna
oseba, mora njegov zakoniti zastopnik podati poleg osebnih podatkov, ki so zahtevani za izžrebanega
tudi svoje osebne podatke in izjavo, da dovoljuje, da mladoletnik prevzame prejeto nagrado.
6.3. V kolikor se prvo izžrebani ne javi v navedenem roku, podatkov ne posreduje, odda napačne
podatke ali zakoniti zastopnik mladoletnika ne odobri prejema nagrade, do nagrade ni upravičen. V
tem primeru nagrado prejme naslednji izžrebani, ki izpolnjuje pogoje.
6.4. Ob prejemu nagrade nagrajenec predloži osebni dokument in podpiše izjavo o prevzemu nagrade.
6.5. Zaradi zagotavljanja zadostnega števila nagrajencev bo organizator izžrebal tri (3) sodelujoče,
nagrada pa bo podeljena prvo izžrebanemu, v kolikor bo izpolnjeval navedene pogoje. V kolikor izmed
treh (3) izžrebanih nihče ne bo izpolnjeval navedene pogoje, bo organizator ponovil žreb.
6.6. Prejemnik nagrade bo po zaključku nagradne igre objavljen na spletni strani organizatorja.

7. člen Obdelava in uporaba posredovanih podatkov
7.1. Organizator bo za potrebe te nagradne igre osebne podatke sodelujočih obdeloval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1).
7.2. Osebe, ki sodelujejo v tej nagradni igri in prejemnik nagrade, s tem, ko sporočijo svoje osebne
podatke na način, ki je eksplicitno opisan v teh Pravilih, dajejo svoje nepreklicno soglasje, da bodo
njihovi osebni podatki, vključeni v podatkovno bazo Organizatorja za potrditev, podelitev nagrade in
izpolnitev davčnih obveznosti s strani organizatorja. S podpisom na nagradnem kuponu sodelujoči
dovoljuje organizatorju, da se, če je nagrajen, njegovi podatki, ime in priimek ter kraj bivanja, skupaj s
fotografijami, ki bodo posnete ob prevzemu nagrade, objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti
organizatorja.
7.3. V kolikor sodelujoči v nagradni igri izrecno soglaša z uporabo in obdelavo posredovanih podatkov,
ima organizator pravico do uporabe in obdelave osebnih podatkov za namene anketiranja in statistične
obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za
raziskave trga, obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih.
7.4. Sodelujoči v nagradni igri, ki so podali soglasje za uporabo in obdelavo posredovanih osebnih
podatkov, imajo v skladu z ZVOP-1v zvezi z zaščito posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
prostim pretokom teh podatkov, naslednje pravice:
a) pravico do seznanitve (30. čl) – v skladu s katero ima posameznik, na katerega se podatki nanašajo,
pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, pravico do informacije, ali se podatki v zvezi z
njim obdelujejo, pravico do vpogleda, prepisovanja ali kopiranja, pravico do izpisa osebnih podatkov,
ki se nanašajo nanj, pravico do pridobitve seznama uporabnikov, ki so jim bilo osebni podatki
posredovani, pravico do informacij o virih, na katerih temeljijo zapisi in o metodi obdelave, pravico do
informacij o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo

b) pravico do dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa (32. čl.) – v skladu s katero ima oseba, na katero
se podatki nanašajo, pravico od organizatorja na svojo prošnjo brezplačno zahtevati dopolnitev,
popravek, blokiranje ali izbris podatkov, katerih obdelava ni v skladu z zakonom, posebej še
nepopolnih, netočnih ali neažurnih podatkov; in pravico, da se obvestijo tretje osebe, katerim so bili
podatki posredovani, o postopkih, izvedenih v skladu s to točko, razen če se izkaže, da je taka
obvestitev nemogoča oz. da obsega nesorazmeren napor, v primerjavi z obsegom zakonitega interesa,
ki bi lahko bil okrnjen
c) pravico do ugovora (32. čl.) – v skladu s katero ima posameznik, na katerega se podatki nanašajo,
pravico iz utemeljenih in zakonitih razlogov glede na situacijo, v kateri se nahaja, kadarkoli izraziti
nestrinjanje, da se podatki o njem obdelujejo in zahtevati prenehanje njihove obdelave, razen če
obstajajo pravni razlogi, ki temu nasprotujejo
d) pravico do tega, da niso podvrženi posamičnim odločitvam (15. čl.) – v skladu s katero ima
posameznik, na katerega se podatki nanašajo, v primeru avtomatizirane obdelave osebnih podatkov,
ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z njim, pravico: a) do ugovora takšni odločitvi in izražanja
svojega stališča b) do pravnega sredstva zoper takšno odločitev
e) pravico do sodnega varstva (34. čl.) – v skladu s katero ima posameznik, na katerega se podatki
nanašajo, pravico da svoje pravice brani pred sodiščem, kar zagotavlja ZVOP-1, kar ne vpliva na
možnost, da posameznik obvesti organe nadzora.
7.5. Organizator bo posredovane podatke hranil največ 3 leta od zaključka nagradne igre.

8. člen Splošne določbe
8.1. Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo.
8.2. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo s pravili nagradne igre, kar potrdijo s podpisom na nagradnem
kuponu in z objavo pravilnega odgovora na Facebook strani »Cineplexx Slovenija« in Facebook strani
»TUŠ« ter objavo svojega imena.
8.3. Pravila o sodelovanju v nagradni igri so dostopna v Cineplexx kinematografih, na spletni strani
www.cineplexx.si, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.
8.4. Nagrajenec bo po zaključku nagradne igre objavljen na spletni strani www.cineplexx.si, na
Facebook strani »Cineplexx Slovenija« « in Facebook strani »TUŠ«, s čimer sodelujoči soglašajo.
8.5. V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi v nagradni akciji, si bodo vsi prizadevali za
mirno rešitev spora. V primeru, da spora ni mogoče rešiti po mirni poti, je za reševanje spora pristojno
sodišče v Ljubljani.

ORGANIZATOR
Cineplexx, Družba za predvajanje filmov, d.o.o.

