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1. Podatki o organizatorju nagradne igre 
Organizator nagradne igre Schärova Milk Cake nagradna igra (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Dr. 

Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall / Postal (v nadaljevanju: organizator).  

 

Za izvedbo nagradne igre skrbi Prema trgovina, inženiring, zastopstva, d.o.o., Letališka ulica 32, 1000 Ljubljana 

(v nadaljevanju: izvajalec).  

 

Podjetje Dr. Schär, AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall / Postal, ponuja oz. omogoča oglaševalski prostor 

za potrebe oglaševanja nagradne igre ter prispeva nagrade v nagradni igri (v nadaljevanju: Dr. Schär). 

 

2. Namen aktivacije in nagradne igre 
Namen nagradne igre je promocija ponudbe podjetja Dr. Schär. 
 
Sodelujoči v nagradni igri sodelujejo s poslano fotografijo produkta Milk Cake, ki jo skupaj z izpolnjenim 
spletnim obrazcem oddajo na spletni strani https://www.milkcake.si/. 
   

3. Sodelujoči 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike 
Slovenije, ki so starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti 
predhodno pisno pooblastilo staršev ali zakonitih zastopnikov.  
 
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni oz. predstavniki podjetja Dr. Schär in Prema d.o.o., njihovi ožji 
družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi 
nagradne igre in pravne osebe.  
 

 

4. Pravila in pogoji nagradne igre 
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo predmetna Pravila in pogoje Schärove 
nagradne igre, Politiko varstva zasebnosti, ki je objavljena na povezavi 
https://brezglutena.schaer.com/politika-varstva-zasebnosti ter Splošne prodajne pogoje Dr. Schär, AG / SPA, 
Winkelau 9, 39014 Burgstall / Postal za potrošnike, ki so objavljeni na povezavi https://www.drschaer-
shop.si/Informacije/Pogoji/  in le-te tudi sprejemajo.  
 
Izbor nagrajencev je dokončen, organizatorju in izvajalcu ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni mogoča 
pritožba.  
 
Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Pravila in pogoji nagradne igre pričnejo veljati z dnem 
28. 1. 2022 in veljajo do vključno dne 30. 4. 2022 oz. do podelitve vseh nagrad. Nagradna igra je podaljšana 
do 30.6.2022. 
 
Posamezni sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar je upravičen le do ene glavne nagrade.   
 

5. Čas trajanja nagradne igre 
Nagradna igra poteka od 28. 1. 2022 do vključno 30. 4. 2022 do 23:59. ure (nagradna igra je podaljšana do 
30.6.2022) Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči vpisati svoje osebne podatke v formular na spletni 
strani in naložiti fotografijo mlečne rezine Schär Milk Cake. 

https://www.milkcake.si/
https://brezglutena.schaer.com/politika-varstva-zasebnosti
https://www.drschaer-shop.si/Informacije/Pogoji/
https://www.drschaer-shop.si/Informacije/Pogoji/
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6. Nagradni sklad 
V nagradnem skladu je 101 nagrada. 

 

Glavna nagrada:  

• 1 x 5-dnevne počitnice v Rimu za 2 odrasli osebi, vključno s potnimi in nočitvenimi stroški (vrednost 1000€) 

 

100 manjših nagrad:  

• 100 x USB ključek Milk Cake, v vrednosti 4€ 

  

7. Davčne obveznosti 
Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne šteje 

v davčno osnovo prejemnika.  

 

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec oziroma njegov skrbnik za prejem nagrade nad 

vrednosti 42 EUR z DDV organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Nagrajenec oziroma njegov skrbnik je 

zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v 

dohodninski napovedi za leto 2022.  

 

Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR, zato prejemnik nagrade velja skladno z veljavno zakonodajo, za 

davčnega zavezanca in se mu bruto vrednost nagrade šteje v davčno osnovo. Organizator nagradne igre oz. 

Dr. Schär prejemnikom navedene nagrade krije akontacijo dohodnine. 

 

8. Določanje nagrajencev 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je oddaja lastne avtorske fotografije, na kateri udeleženec izpostavi 
produkt organizatorja nagradne igre, mlečno rezino Schär Milk Cake. Nakup ni pogoj za sodelovanje v 
nagradni igri.  
 
Na spletni strani https://www.milkcake.si/ udeleženec izpolni spletni formular, kamor udeleženec vpiše svoje 
podatke in odda lastno avtorsko fotografijo mlečne rezine Schär Milk Cake s katero se poteguje za eno izmed 
manjših nagrad (100 x USB ključek). Ob zaključku nagradne igre bo organizator izbral 100 najboljših fotografij, 
katerih avtorjem bo podelil 100 USB ključkov. Na enemu izmed USB ključkov bo shranjen vavčer za glavno 
nagrado, 5-dnevne počitnice v Rimu, za 2 osebi. Glavni nagrajenec bo med 100 najboljšimi izbran naključno. 
 
Za prevzem glavne nagrade oziroma koriščenje vavčerja mora glavni nagrajenec organizatorju nagradne igre 
sporočiti svoje osebne podatke, emšo in davčno številko. 
 
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje tolikokrat, kot želi. V kolikor v času trajanja nagradne igre ne 
bodo podeljene vse nagrade, bo organizator nagradne igre med vsemi sodelujočimi v nagradni igri opravil 
naključni žreb za podelitev vseh preostalih nagrad. Nagrajence bo o tem obvestil v elektronskem sporočilu. 
Končni seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje 31. 7. 2022. 
 
 

9. Pravica do podelitve nagrade 
Nagrada se podeli, razen če nagrajenci ne izpolnjujejo Pravil in pogojev nagradne igre ali delujejo v nasprotju 
le-teh, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v zahtevanem roku po prejemu obvestila izvajalca 

https://www.milkcake.si/
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nagradne igre o prejemu nagrade, potrditve pravilnosti podatkov ne pošljejo izvajalcu. Prav tako se nagrada 
ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor.  
 
V navedenih primerih je organizator oz. izvajalec nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh 
obveznosti. Izvajalec z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado se ne ponovi.  
 
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.  
 

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade 
Nagrajence o izboru in postopku izročitve nagrade izvajalec obvesti na e-poštni naslov, ki ga je navedel v 

spletnem obrazcu. Nagrajenci so dolžni izvajalcu v roku 3 delovnih dni od prejetja obvestila na elektronski 

naslov. javiti podatke: ime, priimek in naslov, prejemnik glavne nagrade v vrednosti višji od 42 EUR pa tudi 

davčno številko in EMŠO, v zahtevanem roku. 

  

Nagrajenci, ki jim je podeljena nagrada, dovoljujejo javno objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) na 

spletni strani https://www.milkcake.si/, z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oziroma prevzema 

nagrade.   

 

 

11. Izključitev odgovornosti 
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za:  

• nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,  

• izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo nagradne igre,  

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator ali 

izvajalec nimata vpliva,  

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,  

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade. 

 

12. Varstvo osebnih podatkov 
Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre in Dr. Schär, izvajalec je Prema d.o.o., ki osebne 

podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre in podeljevanja nagrad za namene izvedbe 

nagradne igre ter podeljevanja nagrad v skladu s Pravili in pogoji nagradne igre.  

 

Osebne podatke v okviru in za namen nagradne igre v imenu in po navodilih upravljavca obdeluje tudi 

izvajalec Prema d.o.o., s katerim Dr. Schär sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. 

 

Podatke nagrajenca, organizator oz. Dr. Schär za namen izpolnjevanja svojih davčnih obveznosti (akontacija 

dohodnine) posreduje Finančni upravi RS.  

 

Sodelujoči morajo za sodelovanje v nagradni igri izvajalcu posredovati svoje ime, priimek in e-naslov. Podatki 

se obdelujejo na temelju zakonitega interesa za izvedbo nagradne igre in podelitev nagrade, sodelujoči pa 

lahko kadarkoli ugovarjajo takšni obdelavi, pri čemer njihov ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v 

nagradni igri.  

https://www.milkcake.si/
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Nagrajenci morajo upravljalcu na njegov poziv posredovati še dodatne podatke za namen odmere akontacije 

dohodnine. Če nagrajenci upravljalcu v določenem roku ne posredujejo podatkov se šteje, da odstopajo od 

pogodbe in nagrade ne morejo prejeti. 

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v Ustavi Republike 

Slovenije. Z njo so povezane tudi pravice posameznika do popravka oziroma dopolnitve, izbrisa (pozabe), 

omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pritožbe. 

 

Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo popravek in dopolnitev osebnih 

podatkov, izbris ter omejitev obdelave osebnih podatkov. Prav tako imajo sodelujoči in nagrajenci pravico do 

prenosljivosti osebnih podatkov.  

  

Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo oddelku, pristojnemu  za 

varstvo osebnih podatkov na privacy@schaer.com ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-

rs.si). Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na povezavi 

https://brezglutena.schaer.com/politika-varstva-zasebnosti  

 

Sodelujoči se lahko prijavijo tudi na e-novice, kar pa ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Več informacij o 

obdelavi osebnih podatkov, v primeru prijave na e-novice, je objavljenih na naslovu: 

https://brezglutena.schaer.com/politika-varstva-zasebnosti   

 

Sodelujoči z odposlano prijavo za sodelovanje v nagradni igri soglaša, da se njegova avtorska fotografija 

uporabi v namene promocije le-te nagradne igre (uporaba sodelujočih fotografij na socialnih omrežjih 

podjetja Dr. Schär) in na spletni strani www.milkcake.si  

 

13. Ostale določbe 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev nagradne igre. Morebitne 

spremembe Pravil in pogojev nagradne igre organizator objavi na spletni strani 

https://registration.spenut.com/pravila-nagradne-igre/.  

 

Če sodelujoči po objavi sprememb Pravil in pogojev nagradne igre ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se 

šteje, da spremembo sprejema in se z njo strinja.  

 

Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče 

v Ljubljani. 

 

 

Ljubljana, 20. 4. 2022 
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