
Splošni pogoji za sodelovanje v aktivnosti 
»Sosedje vedno vedo« 

  

I. ORGANIZATOR  NATEČAJA 

  

Aktivnost »Sosed vedno ve« (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«).   

  

Zbiranje in obdelavo podatkov, ki jih ob sodelovanju v aktivnosti organizatorju posredujejo 

sodelujoči, izvaja Herman & partnerji d.o.o., davčna številka: SI 38605066, matična številka: 

8538123000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 

besedila: »obdelovalec podatkov«).  

  

II. NAMEN AKTIVNOSTI 

  

Namen aktivnosti je sodelovanje v spletnem kvizu, ki bo objavljen na www.msoseska.tv od 

29.5.2021 do 6.6.2021. Kviz bo potekal znotraj objavljenega videa finala kviza Sosed vedno 

ve, ki bo narejen interaktivno in v katerem se bodo odprla 4 okenca z nagradnimi vprašanji, na 

katera sodelujoči v aktivnosti lahko odgovori. Pri pošiljanju odgovora mora sodelujoči navesti 

svoj elektronski naslov. Sodelujoči lahko dogovori na poljubno število vprašanj. 

 

- Med vsemi, ki bodo pravilno odgovorili na prvo nagradno vprašanje, bo izžrebana 1 (ena) 

oseba, ki prejme 100 EUR. 

- Med vsemi, ki bodo pravilno odgovorili na drugo nagradno vprašanje, bo izžrebana 1 (ena) 

oseba, ki prejme 200 EUR. 

- Med vsemi, ki bodo pravilno odgovorili na tretje nagradno vprašanje, bo izžrebana 1 (ena) 

oseba, ki prejme 300 EUR. 

- Med vsemi, ki bodo pravilno odgovorili na četrto nagradno vprašanje, bo izžrebana 1 (ena) 

oseba, ki prejme 400 EUR. 

 

Nagrade bodo izplačane v obliki darilnih kartic Mercator. 

 

Žrebanje nagrad za sodelujoče bo potekalo 8. junija 2021 v obliki spletnega naključnega žreba 

med vsemi prispelimi elektronskimi naslovi. Te podatke bo zbiral obdelovalec podatkov preko 

spletne aplikacije spott.ai, v kateri je narejen interaktivni video kviza, seznam izžrebanih pa bo 

potem poslal organizatorju aktivnosti, ki bo nagrajence obvestil o izboru z elektronsko pošto in 

jim poslal nagrade - darilne kartice Mercator.  

   

 
 

III. TRAJANJE IN POTEK AKTIVNOSTI 

  

Aktivnost bo potekala od 29.5.2021 do vključno 6.6.2021 na www.msoseska.tv. 

  

Sodelujoči/sodelujoča bo ob sodelovanju obdelovalcu posredoval/a: 

• svoje osebne podatke: e-naslov OPOMBA: Zgoraj je napisano (glejte rumeni tekst), da 

bo sodelujoči v prvi fazi navedel le svoj e-mail naslov. 

 

Obdelovalec podatkov bo seznam izžrebanih poslal organizatorju aktivnosti z namenom: 

http://www.msoseska.tv/
http://www.msoseska.tv/


- obveščanja o nagradi 

- pošiljanju nagrade 

 

Ob tem bodo nagrajenci organizatorju poslali še naslednje podatke: 

- naslov, na katerega se pošlje nagrado 

- davčno številko, ker vrednost nagrad presega 42 EUR. Akontacijo dohodnine plača 

organizator. 

 

Šteje se, da je aktivnost zaključena, ko se izplačajo vse nagrade. 

  

 

  

IV. PRAVICA DO SODELOVANJA 

  

V aktivnosti lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki imajo v času trajanja aktivnosti stalno ali 

začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ki ob prijavi obkljukajo, da se strinjajo s temi 

splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Sosedje vedno vedo«. 

Oba dokumenta bosta objavljena na www.mercator.si/projekti/sosedvednove.  

  

Z sodelovanjem v kvizu se sodelujoči  zavezujejo, da so navedeni podatki pravilni in resnični.  

  

Sodelujoči lahko kadarkoli do 6.6.2021 prekinejo sodelovanje tako, da pošljejo zahtevek o 

preklicu na e-poštni naslov: info@mercator.si.  

  

V tem primeru se sodelujoče izključi iz sodelovanja v aktivnosti, organizator pa nemudoma 

zagotovi izbris njihovih osebnih podatkov.  

  

V. NAGRADNI SKLAD 

  

Nagradna vprašanja v kvizu so različno ovrednotena  

- Prvo nagradno vprašanje je vredno 100 EUR. 

- Drugo nagradno vprašanje je vredno 200 EUR. 

- Tretje nagradno vprašanje je vredno 300 EUR. 

- Četrto nagradno vprašanje je vredno 400 EUR.  

 

Nagrade bodo izplačane v obliki darilnih kartic Mercator. 

 

VI. PLAČILO AKONTACIJE DOHODNINE 

Glede na dejstvo, da vrednost nagrad presega 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu davčni 
zavezanci in so dolžni organizatorju  posredovati svojo davčno številko na elektronski naslov, 
s katerim so bili obveščeni o nagradi. Poleg davčne številke morajo posredovati tudi naslov, 
na katerega organizator pošlje darilno kartico. 

V kolikor nagrajenec v roku 14 dni od prejetega poziva ne pošlje željenih podatkov, se šteje, 
da nagrade ni sprejel, organizator pa je do nagrajenca prost vseh obveznosti.  

Organizator bo od 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. 

http://www.mercator.si/projekti/sosedvednove
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VI. IZKLJUČITEV SODELUJOČIH IZ AKTIVNOSTI 

  

Organizator lahko sodelujoče izključi iz sodelovanja v aktivnosti:   

- zaradi višje sile, 

- zaradi goljufije. 

 

 OPOMBA: V tej aktivnosti ne bodo udeleženci ustvarjali/pridobili nobenih avtorskih pravic, 
saj bodo zgolj odgovarjali na zastavljena vprašanja.VII. ODGOVORNOST 

ORGANIZATORJA 

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpeli v zvezi z njihovim 
sodelovanjem, razen v primerih, kadar so ravnali namenoma ali s hudo malomarnostjo. 

Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v 
aktivnosti. 

 Organizator in obdelovalec osebnih podatkov ne odgovarjata 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 in obdelovalec osebnih podatkov ne odgovarjata za posledice napačnih podatkov, 

navedenih za sodelovanje v aktivnosti.  

 

  

VIII. DRUGE DOLOČBE 

  

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.mercator.si/projekti/sosedvednove in 

začnejo veljati dne 29.5.2021. Z sodelovanjem v aktivnosti sodelujoči potrjujejo, da so 

seznanjeni 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 z e-mailom takoj, ko je to mogoče. V takšnem primeru organizator in obdelovalec 

osebnih podatkov ne odgovarjata 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 www.mercator.si/projekti/sosedvednove. 

  

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.  
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V Ljubljani, 29.5.2021                                                POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.  


