
 
 

Pravila in pogoji sodelovanja v ”KATERI FRUPI JE TVOJ?”  
 
Organizator nagradne igre je Vital Mestinje d.o.o, Stranje 7A, 3241 Podplat (v nadaljevanju: 
organizator). Nagradna igra ne deluje v povezavi s Facebook-om in ni v nobenem primeru 
sponzorirana,                                           -                       
                                                                     . o. o., kot 
upravljalec Facebook strani Frupi: https://www.facebook.com/Frupi- 
179540848759689/?fref=ts (v nadaljevanju: "organizator nagradne igre"). Prejete 
informacije se uporabljajo za namen nagradne igre. Za vsebino nagradne igre odgovarja 
organizator in ne Facebook. Facebook hkrati v povezavi z nagradno igro ne prevzema 
nobene odgovornosti. Nagradna igra poteka od                             15. 6. 2018 
                                                                         ("obdobje 
izvajanja"). Objava nagrajencev nagradne igre tedenskih nagrad bo potekala 3. 5., 10. 5 , 17. 
5., 24. 5., 31. 5., 7. 6 in 15. 6. 2018 na Facebook profilu z nagradno igro: 

https://www.facebook.com/Frupi 179540848759689/?fref=ts in na spletni strani 
www.frupi.si.  Glavna nagrada              1   6    018 na Facebook profilu z nagradno 

igro: https://www.facebook.com/Frupi 179540848759689/?fref=ts in na spletni strani 

www.frupi.si. 
 
Pogoji za sodelovanje  
                                                                                          
                                                                                              
pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
                                                                                            .  
                                                                                      
Sloveniji, ki imajo svoj Facebook profil. V nagr                                         
                                                                                              
                                                                                       
nagradne igre. Vital Mestinje                                                               
                                                                                     -   
                                          , da se lahko javno objavita njihovo ime in priimek 
v okviru objave nagrajencev nagradne igre.                                            
                                                                                              
na e-              f    @                                                                  
nagradne igre. 
 
Sodelovanje  
V nagradni igri sodeluje vsak tako: 
V Facebook aplikaciji se uporabniku                                     Frupi sirupom v 
njih. Eden izmed kozarcev              nalepko z napisom MOJ. Kozarec se obrne, tako da 
postane              N                          I                         nega izmed 
kozarcev odkriti kozarec z nalepko MOJ.  V kolikor igralec ugotovi pravilno, se igra ponovi s 
hi                              Ko igralec                               -naslov inse 
poteguje za nagrade. Igralec lahko povabi k sodelovanju tudi svoje Facebook prijatelje in na 
         (                         )          v nagradni igri ter se poteguje za nagrade za 
top delitelje. 
 

https://www.facebook.com/Frupi
https://www.facebook.com/Frupi


 
 

Nagrade  
Tedenske nagrade, ki jih bo podelil organiza                                  , so: 
24 x  ET O NAČE ALNIH NALE K     I (v skupni vrednosti 5,49 EUR/kos z DDV), 
24x dolivniki za frupi sirupe (v skupni vrednosti 4,34 EUR/kos z DDV). 
 
T                                                                elitelji nagradne igre, so: 
12x  ILIKON KI  O ELČEK  A LE    O LIKI  A E OOK   EČKA (v skupni vrednosti 5,98 
EUR/kos z DDV).   
 
Glavna nagrada, ki jo bo organizator 15. 6. 2018                                            
igri, je 1x MESTNO KOLO (v skupni vrednosti 200 EUR z DDV). 
 
Objava nagrajenca in prevzem nagrade  
Nagrajenci tedenskih nagrad bodo objavljeni 3. 5., 10. 5 , 17. 5., 24. 5., 31. 5., in 7. 6. 2018, 
glavni nagrajenec pa 15. 6. 2018 na Facebook profilu FRUPI in na spletni strani www.fr        
                                                                                     
                                                                                      
                                               . Organizatorja se v tem pri             
                                                                       .  
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka za morebitne podelitve 
nagrad na spletni strani organizatorja, na Facebook profilu organizatorja ali v morebitnih 
                                                                                  
Č                                             nagrada                     
 
I                  
N                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                    , da 
se nagrajenec nagradi odpoveduje in le-ta ostane nepodeljena.  
                                                                           , ki se jih 
potrebuje za izpolnjevanje pogojev o prevzemu nagrade (soglasje zakonitega zastopnika 
mladoletne osebe, da v imenu mladoletne osebe prevzame nagrado, ki ga za nagrajenc  
                             , oziroma njegovi zakoniti zastopniki.)  
N                                                                                     
                                                                                  
uveljavl                                                                    N            
                                                                     N                 
zamenjati. Nagrade niso prenosljive.  
                                                                 . Organizator ne 
odgovarja za pravilnost prejetih podatkov s strani nagrajencev zaradi prevzema nagrade.  
                                                     (             )            108  
                         , od kat                                                    
                                                                   1 1                  
               1                                  .  
 
 



 
 

 
I                             
                                                                                           
                                                                           I               
                                            (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si 
                                                 T                                         
     (                                            )                                          
                             T                                                          
                              f                                                             
                                                                                          
                                            e nagrade.  
I                        
O                                                                                  
                                                                                             
                                                                          N       
                                                                                   
                            .  
O                                     , ki bi nastala naklepno ali zaradi hude 
malomarn                                               N                          
                                                                .  
 
P                                   
O                                                                                     
                                             O                                      
                                      (                                   , manipulacije ali 
napake v strojni opremi in/ali programski opremi) a                                          
                                                                                          ,  
                                                                                      
     .  
 
Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih podatkov 

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1) (              9 / 007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah 
( EK  ) (               1 / 007-UPB1, 110/2009) ter Splo                              (  
nadaljevanju GDPR). 

           G                                                                      
podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje 
posameznika, da se lahko njegovi ose                                               
uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: SODELUJ in 
privolitvijo -                  "           "                                                  

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek, e-mail), ki jih pridobi od 
                                                    : 

• izvedbo nagradne igre v vseh vidikih; 

•                                                                 (              
nagrajence); 



 
 

• objave nagrajencev na spletni strani in Facebook strani organizatorja (velja samo za 
nagrajence); 

O                                                        I                                   
privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov. Ti podatki so bodo upo                       
dokazilo o pridobitvi soglasja za obdelavo osebnih podatkov za potrebe te nagradne igre. 

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s 
                                    

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov v podjetju Vital Mestinje d. o. o. in/ali pri njenih 
pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo obdeloval in zagotovil, da 
njegovi posamezni pogodbeni obdelovalci obdelujejo vse osebne podatke posameznika 
                 ne izvajanja te nagradne igre. 

O                                                                  E          
gospodarskega prostora (EGP).   

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril 
tretjim osebam, niti Facebook-u. 

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe 
                                        

                                                                                     
oziroma kolikor je to potrebno na po                         

                           : 

• lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke; 

•                                                 ; 

• lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe) v primeru preklica privolitve 
za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre; 

• lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov; 

•                                                                                          
strojno berljivi obliki; 

•                                                                                     
                                                 

                                                                                         
informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov dobi preko elektronskega 
naslova frupi@vital.si ali na naslovu Vital Mestinje, d. o. o, Stranje 7A, 3241 Podplat. 
                                                                 I f             
                 
 
Drugo  
O                                                                                         
                                                                                          
razlogi.  



 
 

                                                 , je potrebno v roku 14 dni od nastalega 
vzroka, z navedbo imena nagradne igre, v pisni obliki posredovati na naslov organizatorja: 
Vital Mestinje, d. o. o, Stranje 7A, 3241 Podplat.  
                                                          f                           
                                         .  
                                                                               -   
                                                                        N            
                                                                               .  
Z                                                                          O                 
         .  
 
 
Mestinje, 25. 4. 2018  
 
Vital Mestinje, d. o. o. 


