
Splošni pogoji nagradne igre »Kolo sreče« 

Organizator 

Sodelovanje v igri „Zavrti kolo sreče“ (v nadaljevanju sodelovanje v Kolo sreče) poteka v organizaciji 
podjetja Planeta d.o.o, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), spletni naslov 
trgovina.clarus.si 

Privolitev 

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja. 

Namen 

Namen nagradne igre je promocija Planete d.o.o. in njene ponudbe. Nakup blaga ali storitev pri 
organizatorju ni pogoj za sodelovanje.  

Trajanje 

Nagradna igra traja od 4. 8. 2020 do vključno 9. 8. 2020 na spletni strani trgovina.clarus.si 
Nagrade so unovčljive samo za nakupe narejene do 9. 8. 2020, do 00:00 ure.  

Sodelujoči 

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki, ki se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja. 

Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati 
oz. jih bo organizator izključil. 

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre pošlje zahtevek o preklicu in izbrisu njegovih 
podatkov na e-poštni naslov etrgovina@clarus.si. V tem primeru organizator nemudoma zagotovi 
izbris njegovih osebnih podatkov.32 

Potek nagradne igre 

Po obisku spletne strani trgovina.clarus.si se prikaže kolo sreče. Nagradna igra obiskovalca povabi k 
sodelovanju na način, da vpiše podatke »e-mail naslov«, obkljuka »Sprejemam pogoje in sem 
prebral/a pravilnik o zasebnosti« in zavrti kolo sreče. 

Vsak udeleženec lahko pod vpisanimi podatki zavrti kolo sreče le enkrat. Ko se zavrti krog so možni 
naslednji zadetki: 

• Brezplačna dostava za vsa naročila 

• Darilo ob nakupu 

• 10 % popust na celoten nakup 

Organizator ne nosi odgovornosti za napačno posredovane podatke (npr. neobstoječi e-mail naslov) 
in/ali načine sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da v takšnih primerih 
sodelujočega izloči iz nagradne igre. 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico kadarkoli med trajanjem nagradne igre spremeniti potek 
nagradne igre: dodati ali odvzeti možnosti pridobivanja poskusov vrtenja kolesa, spremeniti 
vrednotenje posameznega poskusa. 



V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da 
je sodelujoči sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je na prijavnici za nagradno igro obkljukal soglasje 
s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili te nagradne igre. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi te 
nagradne igre.  

 

Nagrajenci: 

Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki – e-mailom, se izpišejo v enem izvodu in shranijo 
na sedežu organizatorja.  

Nagrade 

V nagradni igri bo vsakemu, ki bo zavrtel kolo sreče in pri tem zadel enega od zgoraj navedenih 
dobitkov podeljena koda za popust, ki jo lahko udeleženec nagradne igre izkoristi ob nakupu storitev 
ali produktov v E-trgovini Clarus na trgovina.clarus.si.  

Za vase prejete kode za popust velja, da se lahko izkoristi samo eno. Ni je mogoče zamenjati za denar 
ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.  

Škoda in višja sila 

Posamezni sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki 
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih 
sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. 

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo 
nagradno igro. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev 
organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za 
vse sodelujoče. 

Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do 
preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane osebne podatke za namene: 

• izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; 

• statistične in tržne analize, segmentacijo uporabnikov. 

• za potrebe neposrednega ali posrednega trženja ponudbe E-trgovine Clarus, njenih vsebin, 
ugodnosti, obvestil in povabil v bodoče nagradne igre, komercialnih obvestil. 

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v 
skladu s svojimi notranjimi akti. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo 
posredoval ali razkril tretjim osebam. 

 Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa 
osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

Piškoti 

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno, da sodelujoči dovoli namestitev piškotkov.  Piškotki so 
majhne datoteke, ki se ob sodelovanju v nagradni igri naložijo v brskalnik sodelujočega in zbirajo 
informacije sodelujočega v nagradni igri glede na posamezno možnost pridobitve dodatnih možnosti 



vrtenja kolesa sreče in udeležbe v žrebu nagrad. Tako omogočajo organizatorju zagotovitev delovanja 
vseh funkcij nagradne igre. Sodelujoči se strinja z uporabo piškotov, s tem ko sprejme splošne pogoje 
nagradne igre. 

Reševanje sporov 

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno 
sodišče v Ljubljana 

Objava pravil 

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani trgovina.clarus.si 

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni 
strani trgovina.clarus.si.  

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 4. 8. 2020. 

Datum objave: 4. avgust 2020. 

 


