Splošni pogoji za sodelovanje v aktivnosti »Vsak je lahko Mali šef«
1. Organizator
Aktivnost »Vsak je lahko Mali šef« (v nadaljnjem besedilu »aktivnost«) organizira in izvaja
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., davčna številka: SI 45884595, matična številka:
5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu
»organizator«).
Aktivnost je za organizatorja pripravil in jo operativno vodi Herman & partnerji d.o.o., davčna
številka: SI 38605066, matična številka: 8538123000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: »agencija«).
Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti organizatorju preko
spletnega obrazca posredujejo sodelujoči kandidati, izvaja INNOVATIF, družba za razvoj
komunikacijskih konceptov, d.o.o., davčna številka: SI 32693770, matična številka:
1963414000, s sedežem na naslovu Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila:
»hranitelj podatkov«).
2. Namen aktivnosti
Namen aktivnosti je promocija kuharske oddaje Mali Šef Slovenije in spodbujanje staršev ter
njihovih otrok, da skupaj kuhajo po receptih, objavljenih v tedenskih oddajah Mali šef
Slovenije (v nadaljevanju »tedenske oddaje«).
3. Pravica do sodelovanja
V aktivnosti lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe in mladoletni otroci skupaj s svojimi
starši ali zakonitimi zastopniki, pri čemer se za sodelovanje v aktivnosti prijavi starš ali zakoniti
zastopnik (v nadaljevanju »sodelujoči«), ki je prav tako prejemnik nagrade, v kolikor je
izžreban.
Sodelujejo lahko le sodelujoči, ki imajo v času trajanja aktivnosti stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji, in ki ob prijavi obkljukajo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji ter Politiko
varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Vsak je lahko mali šef«. Oba dokumenta sta
objavljena na https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/vsak-je-lahko-mali-sef.
Z oddajo prijave preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v
prijavi pravilni in resnični.
Sodelujoči lahko kadarkoli med trajanjem aktivnosti zahteva izbris njegovih osebnih podatkov
na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov: malisef@herman-partnerji.si.
Organizator nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

4. Trajanje in potek aktivnosti
• Naročilo začetniškega paketa »Vsak je lahko Mali šef«: od 8. marca 2021 do 16. maja 2021
do 23.59 ure lahko sodelujoči izpolni spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani
https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/vsak-je-lahko-mali-sef in s tem naroči
začetniški paket »Vsak je lahko Mali šef« (v nadaljevanju »paket«).
Organizator bo sodelujočemu na navedeni naslov najkasneje 5 delovnih dni po izpolnitvi
spletnega obrazca poslal paket, s katerim lahko sodeluje v aktivnosti in se poteguje za
nagrade, opredeljene v nadaljevanju.
Paket vsebuje:
• knjižico Kuhaj kot mali šef (v nadaljevanju »knjižica«), v kateri se nahaja kartonček
za lepljenje nalepk za pripravljene jedi po receptih iz tedenskih oddaj,
• nalepke v obliki zvezdic, ki jih sodelujoči vsak teden lepi v knjižico,
• leseno kuhalnico Mali šef Slovenije.
Sodelujoči vsako nedeljo ob 17:50 uri na televizijskem programu POP TV spremlja oddajo
Mali šef, pripravi eno poljubno jed po receptu iz tedenske oddaje ter fotografira
pripravljeno jed.
Jed iz vsakega recepta mora biti fotografirana na ločeni fotografiji.
Za vsako pripravljeno in fotografirano jed po receptu iz tedenske oddaje sodelujoči v
knjižico nalepi 1 zvezdico, fotografijo pripravljene jedi pa pošlje na e-mail naslov:
malisef@herman-partnerji.si.
Vse tako poslane fotografije jedi, pripravljenih po receptih iz tedenskih oddaj, bo
organizator
objavil
v tedenski
galeriji na
svojem Facebook
profilu
https://www.facebook.com/Mercator.
• Žrebanje tedenskih nagrad: Izmed vseh sodelujočih, ki bodo sodelovali v aktivnosti s
posredovanjem fotografij jedi skuhanih po receptih iz tedenskih oddaj, bo tričlanska
komisija, sestavljena iz zaposlenih na agenciji, izvedla tedenska žrebanja nagrad, in sicer
po spodnjem razporedu:
• Za fotografije jedi, poslane med 8. 3. in 14. 3. 2021 (do 23.59 ure)
a. Izbor in objava treh zmagovalcev: 15. marca 2021
• Za fotografije jedi poslane med 15. 3. in 21. 3. 2021 (do 23.59 ure)
a. Izbor in objava treh zmagovalcev: 22. marca 2021
• Za fotografije jedi, poslane med 22. 3. in 28. 3. 2021 (do 23.59 ure)
a. Izbor in objava treh zmagovalcev: 29. marca 2021
• Za fotografije jedi, poslane med 29. 3. in 4. 4. 2021 (do 23.59 ure)
a. Izbor in objava treh zmagovalcev: 6. aprila 2021
• Za fotografije jedi, poslane med 5. 4. in 11. 4. 2021 (do 23.59 ure)
a. Izbor in objava treh zmagovalcev: 12. aprila 2021
• Za fotografije jedi, poslane med 12. 4. in 18. 4. 2021 (do 23.59 ure)
a. Izbor in objava treh zmagovalcev: 19. aprila 2021

•
•
•
•

Za fotografije jedi, poslane med 19. 4. in 25. 4. 2021 (do 23.59 ure)
a. Izbor in objava treh zmagovalcev: 26. aprila 2021
Za fotografije jedi, poslane med 26. 4. in 2. 5. 2021 (do 23.59 ure)
a. Izbor in objava treh zmagovalcev: 3. maja 2021
Za fotografije jedi, poslane med 3. 5. in 9. 5. 2021 (do 23.59 ure)
a. Izbor in objava treh zmagovalcev: 10. maj 2021
Za fotografije jedi, poslane med 10. 5. in 16. 5. 2021 (do 23.59 ure)
a. Izbor in objava treh zmagovalcev: 17. maja 2021

V vsakem tedenskem žrebanju bo komisija naključno izžrebala 3 (tri) nagrajence, ki bodo
prejeli darilno kartico Mercator v vrednosti 40,00 EUR.
Žrebanje ne bo javno. O vsakem posameznem žrebanju se bo vodil zapisnik.
Ker vrednost posamezne nagrade ne presega 42,00 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede,
vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.
V žrebanje se vključijo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v času trajanja tedenske nagradne igre in
izpolnjujejo vse ostale pogoje teh pravil.
V kolikor je izžreban nagrajenec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v
nagradni igri oz. ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji sodelujoči.
Nagrajenci
bodo
javno
objavljeni
na
Mercatorjevem
FB
profilu
http://www.facebook.com/mercator in obveščeni preko zasebnega Facebook sporočila,
kjer bodo tudi pozvani, naj organizatorju v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema zasebnega
sporočila, javijo svoj naslov, na katerega jim bo organizator poslal nagrado s priporočeno
pošiljko po pošti v roku 5 (petih) delovnih dni.
Vsi sodelujoči se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih
osebnih podatkov v primeru, da so izžrebani.
Posamezni nagrajenec lahko v vsakem tedenskem žrebanju prejme le eno nagrado.
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade niso
prenosljive na drugo osebo.
Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in se
nagrada ne podeli, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.
V tedenskih žrebanjih lahko sodelujejo tudi posamezniki, ki ne bodo naročili začetniškega
paketa »Vsak je lahko Mali šef«.

c.) Žrebanje glavnih treh nagrad: V žrebanje za glavne tri nagrade bodo vključeni vsi
sodelujoči, ki bodo od 8. marca 2021 do 16. maja 2021 do 23.59 ure izpolnili enega od
naslednjih kriterijev:
- vsaj petkrat bodo sodelovali v tedenskem žrebanju nagrad ali
- preko spletnega obrazca https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/vsak-jelahko-mali-sef bodo naročili začetniški paket »Vsak je lahko Mali šef« in do 16. 5.
2021 (velja datum poštnega žiga) na naslov Herman&partnerji, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, s pripisom: Mali šef, poslali izpolnjen kuponček iz knjižice Kuhaj kot Mali
šef, zraven pa bodo priložili tudi 5 (pet) fotografij različnih jedi, ki jih bodo pripravili
po različnih recepturah iz oddaj Mali šef Slovenije. V vsaki kuverti, poslani po pošti,
je lahko le en izpolnjen kuponček iz knjižice Kuhaj kot mali šef.
Naključno žrebanje glavnih 3 (treh) nagrad bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz
zaposlenih na agenciji, in sicer v sredo, 19. maja 2021.
Žrebanje ne bo javno. O žrebanju se bo vodil zapisnik.
Izžrebane bodo 3 (tri) glavne nagrade - kuharski tečaj z Urošem Štefelinom, v vrednosti 62,00
EUR.
V kolikor je izžreban nagrajenec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v
nagradni igri oz. ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji sodelujoči.
Nagrajenci bodo o nagradi in njenem prevzemu obveščeni preko elektronske pošte v roku 7
(sedmih) dni po žrebanju in javno objavljeni na Mercatorjevem Facebook profilu
www.facebook.com/mercator.
Vsi sodelujoči se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih
podatkov v primeru, da so izžrebani.
Posamezni nagrajenec lahko prejme le eno glavno nagrado.
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade niso
prenosljive na drugo osebo.
Nagrajenec, ki ne bo želel koristiti nagrade, se lahko pisno preko elektronske pošte poslane na
malisef@herman-partnerji.si, odpove nagradi. Organizator v tem primeru izžreba drugega
nagrajenca.
Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na žreb nagrajencev na podlagi teh Pravil ni
mogoča. Šteje se, da je aktivnost zaključena, ko vsi nagrajenci prejmejo nagrade.
Vsak sodelujoči krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v aktivnosti (vključno s
stroški za dostop do interneta, sestavine za pripravo jedi).
Sodelujoči s svojo prijavo jamči, da so posredovane fotografije jedi resnično njegovo delo, in
da na nikakršen način ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb. Če bi se kasneje izkazalo

nasprotno, lahko organizator od sodelujočega zahteva povrnitev celotne škode, ki bi mu s tem
nastala.
Osebne podatke sodelujočih bo kot pogodbeni obdelovalec za organizatorja do izbrisa hranil
hranitelj podatkov na svojih serverjih, agencija pa bo kot pogodbeni obdelovalec za
organizatorja obdelovala podatke.
Organizator ima s hraniteljem podatkov in agencijo sklenjeno tako »krovno pogodbo«, kot
tudi pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.
Podrobnejšo politiko varovanja osebnih podatkov, namen in obseg zbiranja osebnih podatkov
ter čas trajanja zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov bo organizator objavil na spletni
strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/vsak-je-lahko-mali-sef v dokumentu
Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Vsak je lahko Mali šef«.
5. Plačilo akontacije dohodnine
Ker vrednost glavne nagrade (kuharski tečaj z Urošem Štefelinom) presega 42,00 EUR, so
nagrajenci po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju ob prevzemu nagrade
posredovati še davčno številko. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.
Organizator bo od glavnih nagrad za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine,
skladno z veljavno zakonodajo.
Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v
davčno osnovo.
6. Izključitev iz aktivnosti
Organizator lahko sodelujočega izključi iz sodelovanja v aktivnosti v naslednjih primerih:
• ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz 4. točke teh splošnih pogojev,
• ne posreduje pravih in resničnih podatkov.
7. Odgovornost organizatorja, agencije in hranitelja podatkov
Organizator, agencija in hranitelj podatkov ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi jo izbrani
kandidati utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem, razen v primerih, kadar so ravnali
namenoma ali s hudo malomarnostjo.
Organizator, agencija in hranitelj podatkov ne odgovarjajo za tehnične težave, povezane z
možnostjo dostopa do informacij v zvezi z aktivnostjo, vključno s tehničnimi težavami pri
vzdrževanju strani, v primeru, da niso nastale po njihovi krivdi.
Organizator, agencija in hranitelj podatkov ne odgovarjajo za posledice napačnih podatkov,
navedenih za sodelovanje v aktivnosti.

8. Varstvo osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je organizator, zanj pa bo kot obdelovalec osebne podatke
uporabnikov na svojih serverjih zbiral in hranil hranitelj podatkov in jih kot obdelovalec
obdelovala agencija, in sicer:
• za obveščanje o tedenskih nagradah in o dobitku glavnih 3 (treh) nagrad.
Osebne podatke bo organizator uporabljal izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.
Kandidatom so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, dopolnitve, popravka,
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano na https://www.mercator.si/projekti/malisef/vsak-je-lahko-mali-sef v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti
»Vsak je lahko mali šef«.
V okviru aktivnosti sodelujoči dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jih je vnesel v obrazec
na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/vsak-je-lahko-mali-sef, in sicer:
• ime in priimek,
• ulica in hišna številka,
• poštna številka in kraj,
• e-mail.
3 (trije) sodelujoči, ki bodo prejeli glavno nagrado, pa dovoljujejo tudi obdelavo naslednjih
podatkov, ki jih bodo Mercatorju za potrebe plačila akontacije dohodnine posredovali
naknadno preko e-maila:
• davčna številka.
Med izvajanjem aktivnosti bodo nastajali in se obdelovali tudi naslednji osebni podatki:
• komunikacija po e-pošti.
Podatki o izplačilih glavnih 3 (treh) nagrad se hranijo 10 (deset) let, ostali osebni podatki pa
se hranijo do izbrisa, in sicer še 30 (trideset) dni po zaključku aktivnosti. Šteje se, da je
aktivnost zaključena, ko se podelijo vse tedenske nagrade in nagrade 3 (trem) glavnim
nagrajencem.
9. Druge določbe
Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/malisef/vsak-je-lahko-mali-sef in začnejo veljati dne 8. 3. 2021.
Z izpolnitvijo spletnega obrazca za naročilo začetniškega paketa »Vsak je lahko Mali šef« in s
posredovanjem fotografij jedi na e-mail naslov: malisef@herman-partnerji.si sodelujoči
potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev in se zavezuje k spoštovanju njihovih
določil.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (npr. višja sila),
kadarkoli in brez predhodnega obvestila aktivnost začasno prekine ali jo konča. O tem mora
sodelujoče obvestiti preko e-maila takoj, ko je to mogoče.
V takšnem primeru organizator ne odgovarja za nastalo škodo.
Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja in dopolnjuje te splošne pogoje, pri
čemer takšne spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave, o čemer mora obvestiti
sodelujoče na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/vsak-je-lahko-malisef.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z aktivnostjo oziroma uporabo teh splošnih
pogojev, je dokončna in velja za vse sodelujoče.
O sporih, nastalih v zvezi z aktivnostjo, ki jih s sodelujočimi ne bo mogoče rešiti sporazumno,
bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 8. 3. 2021
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

