
Pogoji sodelovanja v natečaju na Facebooku – Velikonočna nagradna 

igra 2022  

Veljajo naslednji pogoji ("pogoji sodelovanja"). Pogoji sodelovanja veljajo za vse udeležence natečaja. 

S sodelovanjem v natečaju se udeleženci strinjajo z naslednjimi pogoji. 

 

1. Upravičenost/ udeležba 

Sodeluje lahko vsaka oseba, ki je stara vsaj 18 let in živi v Republiki Sloveniji. Udeleženci se lahko 

prijavijo samo pod svojim imenom. Vsi zaposleni v podjetju Dr. Schär, vsi drugi, ki so kakor koli 

vključeni v razvoj/izvedbo natečaja (npr. agencije, svetovalci, dobavitelji), in družinski člani zgoraj 

navedenih so izključeni iz sodelovanja v natečaju. 

Vse fotografije morajo biti avtorska last udeleženca natečaja, v nasprotnem primeru gre za kršitev 

pogojev sodelovanja in izključitev iz nagradne igre.  

V primeru, da organizator opazi kakršno koli tehnično manipulacijo ali kršitev pogojev sodelovanja, si 

pridržuje pravico, da te udeležence izključi iz natečaja. Primeri tehnične manipulacije so med drugim 

večkratna prijava istega udeleženca, sodelovanje prek avtomatiziranih storitev za kolektivno 

sodelovanje. Nagrada se lahko tudi naknadno prekliče in izžreba se drug zmagovalec. 

Za sodelovanje na natečaju je potrebna naprava povezana z internetom, sodelovanje pa je mogoče 

prek Facebooka z uporabo naslednjega URL naslova: https://www.facebook.com/schaer.si.  

Natečaj se začne, kot je navedeno v objavi na naši Facebook strani. Sodelovanje je mogoče le, kot je 

to navedeno v objavi na naši Facebook strani. 

Sodelovanje v natečaju poteka, kot je navedeno v opisu objave na naši Facebook strani. Sodelovanje 

na natečaju je brezplačno. Skritih stroškov ni. 

Izbira zmagovalcev: Izmed vseh komentarjev s fotografijo recepta v času trajanja natečaja bo komisija, 

ki je sestavljena iz treh članov, predstavnikov podjetja Dr. Schär, izbrala 1 fotografijo (1 

nagrajenca/nagrajenko). Organizator bo z zmagovalci stopil v stik preko zasebnega sporočila na 

Facebooku. Vse nagrade pošlje družba Dr. Schär ali ena od njenih sodelujočih strank s paketno službo 

ali pošto. Nagrade bodo poslane na poštni naslov v Republiki Sloveniji, ki bo organizator nagradne igre 

pridobil od nagrajenca po javni razglasitvi zmagovalca. Pošiljanje nagrad je brezplačno. Če zmagovalec 

ne prejme nagrade, mora v 14 dneh po prejemu obvestila o zmagi o tem obvestiti družbo Dr. Schär na 

e-poštni naslov info.ee@schaer.com z zadevo "Facebook Velika Noč 2022". 

 

2. Obseg/ izvzetje od Facebooka  

Pogoji sodelovanja veljajo za vse natečaje, objavljene na Facebook strani 

https://www.facebook.com/schaer.si. Natečaji na naši strani nimajo nobene povezave z družbo 

Facebook, Inc. ali Facebook Ireland Ltd. Natečajev nikakor ne sponzorira, podpira ali organizira 

Facebook, zato Facebook ni pravno odgovoren. Vse informacije v zvezi z natečajem zagotavlja izključno 

družba Dr. Schär AG kot organizator natečaja. 

 

https://www.facebook.com/schaer.si
https://www.facebook.com/schaer.si


3. Nagrade/odgovornost 

Po določitvi zmagovalca bo le-ta prejel naslednjo nagrado: 

• 1 x Kuhinjski robot KENWOOD KMX750BK  

Udeleženci nagradne igre so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko  predmet obdavčitve 

po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator, nagrajenci pa so kot 

zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne 

osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, davčno izpostavo, svojo 

davčno številko). Organizator bo nagrajencu preko e-pošte poslal obrazec, ki ga je potrebno pravilno 

izpolnjenega ter originalno podpisanega poslati nazaj na naslov organizatorja v roku 7 delovnih dni od 

prejema obrazca. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost 

presega 42 EUR z DDV. Če originalno podpisan obrazec z izpolnjeno davčno številko nagrajenca ne bo 

poslan pravočasno, se nagrada ne bo podelila. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom  

nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s 

prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost 

in posledice sami. Nagrada bo s strani organizatorja predana posameznemu nagrajencu najkasneje v 

roku 60 dni po zaključku nagradne igre. 

 

4. Zasebnost 

V okviru natečaja bodo zbrani osebni podatki zmagovalca. Te podatke potrebujemo za izvedbo 

natečaja. V ta namen se zbirajo, shranjujejo in uporabljajo priimek in ime, poštni naslov in e-poštni 

naslov zadevnih oseb. S sodelovanjem v naših natečajih se vsak udeleženec strinja tudi z našimi 

smernicami za varstvo podatkov. 

S sodelovanjem se udeleženec strinja, da bodo njegovi posredovani podatki shranjeni samo za namen 

izvedbe natečaja. Podatki bodo po koncu natečaja izbrisani. Osebnih podatkov ne shranjujemo v 

komercialne namene. Prenos na tretje osebe je izključen. 

Udeleženec se strinja, da bodo njegove fotografije in njegovo ime v zvezi z natečajem, izbiro 

zmagovalca, obdelavo ali predstavitvijo prispevkov udeležencev objavljeni s strani organizatorja ali 

tretjih oseb, ki jih pooblasti organizator, na strani Facebook. Udeleženec lahko kadar koli ugovarja 

uporabi svojih podatkov, in sicer pisno ali po elektronski pošti na naslov DR.SCHÄR 

privacy@schaer.com. Kasneje se osebni podatki ne obdelujejo in ne uporabljajo več. Udeleženec bo 

izključen iz tekmovanja. 

Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena, priimka na spletnih straneh 

https://brezglutena.schaer.com/  oz. na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar 

od organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali odškodnine. 

 

5. Predčasna prekinitev natečaja  

Organizator si pridržuje pravico, da zaradi nepredvidenih okoliščin spremeni natečaj brez 

predhodnega obvestila o sestavnih delih natečaja, ga odpove ali zaključi. Slednje velja zlasti, če pride 

do napak v programski in/ali strojni opremi in/ali če drugi tehnični in/ali pravni razlogi vplivajo na 

redno in pravilno izvedbo natečaja ali jo onemogočajo. 

https://brezglutena.schaer.com/


 

6. Drugo  

Za natečaj velja izključno zakonodaja Republike Slovenije. 

Če je ali postane ena ali več zgornjih določb v celoti ali delno neveljavna, neučinkovita ali neizvršljiva, 

ostali pogoji ostanejo veljavni. Namesto te določbe se postavi ustrezna veljavna klavzula. Enako velja, 

če obstaja vrzel.  

 

7. Organizatorji tekmovanja  

Dr. Schaer AG / SPA Winkelau 9 35014 Burgstall, Italy 

 

Ljubljana, 22.3.2022 


