
Veterinarska postaja Lendava d.o.o. organizira nagradno igro "Teden antiparazitikov". 

Organizator nagradne igre je Veterinarska postaja Lendava d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava. 

Organizator izvaja nagradno igro v promocijske namene. 

Trajanje nagradne igre:                                                                                                                

Nagradna igra traja od 12.04. 2021 do 25.04.2021 do 23:59 ure na uradni Facebook strani Veterinarske 

postaje Lendava (www.facebook.com/VeterinaLendava/) in na Instagram profilu Veterinarske postaje 

Lendava. 

Pogoji sodelovanja:                                                                                                                                                    

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki  Sloveniji (razen  

s.p.-ji), ki v obdobju trajanja nagradne igre sodelujejo s prijavo na le to. Sodelovanje v nagradni igri ni 

pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da 

udeleženec v nagradni igri pod objavo nagradne igre na platformi Facebook opravi zahtevano nalogo. 

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Šteje se, da s prijavo na nagradno igro 

posameznik pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi 

strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Veterinarska postaja Lendava ter osebe, 

ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.  

Postopek izbire zmagovalca:                                                                                                            

Zmagovalec nagradne igre bo izžreban izmed vseh sodelujočih v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo 

26.04.2021. 

Nagrada:                                                                                                                                                             

1. nagrada: briketi Happy dog, 4 kg pakiranje po izbiri                                                                                                                       

2. nagrada: briketi Happy cat Minkas, 4 kg pakiranje po izbiri                                                                                                                                             

3. nagrada: briketi Happy dog, 1 kg pakiranje                                                                                      

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe. 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade:                                                                

Nagrajenec bo z imenom in priimkom označen v objavi na Facebooku in na Instagramu, na dan žreba, 

torej 26.04.2021 in podana mu bodo navodila o prevzemu nagrade.  

Zasebnost in varstvo podatkov:                                                                                                      

Upravljavec osebnih podatkov je Veterinarska postaja Lendava d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 

Lendava. Osebni podatki, ki jih s sodelovanjem v nagradni igri posredujete upravljavcu, se bodo 

obdelovali izključno za namene izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje  

izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, javna objava nagrajencev na Facebook in Instagram profilu). 

Podatki o sodelujočih se bodo hranili do zaključka nagradne igre, medtem ko se bodo podatki o 

nagrajencu v nagradni igri hranili še 10 let po datumu izvedbe nagradne igre v skladu z davčnimi in 

računovodskimi predpisi. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa soglašate z 

obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, pri čemer 

preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala. V primeru, da podatkov ne 

www.facebook.com/VeterinaLendava/


podate ali soglasje prekličete, ne morete sodelovati v nagradni igri. V zvezi z obdelavo osebnih  

podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do 

pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti  podatkov  ter  pravico do 

ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podate preko elektronske pošte na naslov 

vet.lendava@siol.net. Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom  

o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu 

potrošnikov.  

Veljavnost pravil:                                                                                                                                        

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo 

nagrade ter udeležence, ki z oddajo prijave k sodelovanju v nagradni igri priznavajo ta pravila in se 

obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, 

če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Za dodatne 

informacije se lahko zainteresirani obrnejo na vet.lendava@siol.net. Za tolmačenje pravil je pristojen 

organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati 

žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih. 


