
Pravila in pogoji nagradne igre "Zadeni sončna očala Optike Clarus" – 13. 9. 2021 

 

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre »Zadeni sončna očala Optike Clarus« na TikTok strani Optika Clarus (v 

nadaljevanju »nagradna igra«), https://www.tiktok.com/@optikaclarus, je podjetje Planeta d.o.o., 

Grška ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«). 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z 

izjemo zaposlenih v podjetju Planeta d.o.o. 

 

Nagradna igra poteka od 13. 9. 2021 (od objave na Tik Tok profilu Tuš Slovenija) do vključno 20. 9. 

2021 do 17. ure. Nagradna igra je dostopna na spodnji povezavi: 

https://www.tiktok.com/@optikaclarus 

 

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja TikTok, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:  

- so starejši od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 15 in 18 let ob prevzemu nagrade 

priložiti dovoljenje za sodelovanje v nagradni igri, podpisano s strani staršev oziroma skrbnikov  

- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in  

- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja TikTok 

 

3. Način sodelovanja 

Sodelovanje v nagradni igri na TikTok profilu poteka tako, da registrirani uporabniki pričnejo slediti 

TikTok profilu Optike Clarus in zapišejo komentar pod objavljenim videom. 

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje (komentira) večkrat, vendar nagrado lahko prejmejo 

le enkrat. 

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 20. 9. naključno preko izžrebal nagrajenca nagradne 

igre. Žrebanje bo izvedeno elektronsko in v prostorih organizatorja nagradne igre. 

S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško 

ime TikTok profila objavi na TikTok profilu Optike Clarus. 

 

4. Nagrade in prevzem nagrade 

V okviru nagradne igre bomo podelili dve nagradi: 

- Ženska sončna očala po izboru nagrajenke (na razpolago sta znamki Liu Jo in Tommy Hilfiger) 

- Moška sončna očala po izboru nagrajenca (na razpolago sta znamki Police in Calvin Klein).  

https://www.tiktok.com/@optikaclarus
https://www.tiktok.com/@optikaclarus


Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na TikTok profilu Optike Clarus, kjer ga bo 

pozval, da v nabiralnik profila v roku 3 dni posreduje: ime in priimek, datum rojstva, davčno številko 

(v kolikor znesek nagradne igre presega 42 eur), ter podpisano dovoljenje s strani staršev v kolikor je 

nagrajenec mlajši od 18. let. Nagrajeecn bo nagrado prišel prevzeti osebno v izbrano poslovalnico 

Optike Clarus, ali pa bo nagrado prevzel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v nabiralnik, ki je 

opredeljen v prvem stavku tega člena. 

Če vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o 

dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za 

račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o 

davčnem postopku. 

 

5. Odgovornosti organizatorja 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:  

 

- nedelovanje TikTok profila optikaclarus in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za  

nedelovanje,  

- nedelovanje TikTok profila optikaclarus, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,  

izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,  

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, - kakršne  

koli posledice ob koriščenju nagrad. 

 

6. Varovanje osebnih podatkov 

Organizator Planeta, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev 

posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne 

igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in 

Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. 

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo 

posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne 

izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače. 

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do 

preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje 

zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o 

varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). 

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, 

shranjevanja in uporabe: 

- ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o 

nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v 

skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji); 

- davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z 

veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji). 



Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi 

zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo. 

 

7. Končne določbe 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 

narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator 

udeležence obveščal z objavami na TikTok profilu optikaclarus. Pritožbe in reklamacije v zvezi z 

nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: marketing@clarus.si. V primeru 

sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

Ljubljana, 13. 9. 2021 

Planeta d.o.o., Grška ulica 13, 1000 Ljubljana 

 

 


