Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, 2506 Maribor, matična številka: 5382475000 (v
nadaljnjem besedilu: "organizator''), sprejema naslednja
Pravila nagradne igre "Na sanjski hiši fasado nariši"
(v nadaljnjem besedilu: "nagradna igra")
1. Organizator in namen nagradne igre
Organizator nagradne igre je družba Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, 2506 Maribor,
matična številka: 5382475000 (v nadaljevanju: "organizator").
Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke "Ceresit".
2. Trajanje in kraj izvajanja nagradne igre
Nagradna igra poteka od 15. 6. 2021 (od 00.00) do 15. 8. 2021 (do 23.59) in se izvaja na območju
Republike Slovenije.
3. Pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre (v nadaljevanju: "pravila") bodo pred začetkom nagradne igre objavljena na
spletni strani ceresitpodarjafasado.si. Pravila bodo na voljo skozi celotno trajanje nagradne igre.
4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri in omejitve
Pravico do sodelovanja v nagradni igri in do prejema nagrade imajo vse poslovno sposobne fizične
osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem in poštnim naslovom v Republiki Sloveniji.
Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vsi ostali zaposleni v podjetjih, ki so
kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
Posamezniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali ne upoštevajo teh pravil,
bodo izključeni iz nagradne igre.
Vsak sodelujoči je sam odgovoren za vsebino na fotografijah, ki jih objavi. Prepovedano je objavljanje
vsebin, ki kršijo pravice tretjih oseb ali so neprimerne, vulgarne, nespodobne ali nezakonite.
Prepovedana je tudi navedba lažnih podatkov z namenom prevare ali zavajanja, poleg tega s
sodelovanjem ni dovoljeno kršiti določb veljavnih zakonov in drugih predpisov. Organizator ima
pravico do izključitve sodelujočega iz nagradne igre.
5. Način sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči v času trajanja nagradne igre na spletni strani
https://ceresit-coloursofnature.si/ v zavihku za oblikovanje fasade pobarvati svojo sanjsko hišo v
želene barve. Izdelano fotografijo je treba nato skupaj z vsemi potrebnimi osebnimi podatki (ime in
priimek, elektronski naslov, poštni naslov in poštna številka) naložiti na spletni strani
ceresitpodarjafasado.si.
Organizator ne prevzema odgovornosti za primer, če sodelujoči iz kateregakoli razloga ne more
pristopiti k sodelovanju v nagradni igri.
Pri izbiri nagrajenca nagradne igre se upoštevajo vse fotografije, ki so bile naložene na spletni strani
organizatorja ceresitpodarjafasado.si do 15. 8. 2021 (do 23.59).

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči kot avtor naložene fotografije na organizatorja prenese
neomejeno pravico do uporabe vsake naložene fotografije za promocijske namene, pri čemer se
navede ime avtorja. To velja ne glede na čas, kraj in vsebino objave, brez posebnega nadomestila,
razen nagrade, do katere je sodelujoči upravičen v primeru, da je izbran kot nagrajenec.
6. Nagrade
V sklopu nagradne igre nagrajenec prejme naslednjo nagrado (vavčer oziroma vrednostni bon):
Vavčer za vgradnjo fasadnega sistema v skupni vrednosti do 10.000 EUR (vključno z davkom na
dodano vrednost), ki vključuje naslednje materiale in storitve:
EPS-plošče po izbiri
Ojačitvena mreža za fasado po izbiri
Vogalni profil z mrežico po izbiri
Profil za podzidek po izbiri
Udarni vijaki z vložki po izbiri
Vložki po izbiri
Lepila za fasade Ceresit (CT 83, Thermo Universal)
Ceresit CT 16
Zaključni omet Ceresit (CT 60, CT 174)
Vgradnja fasadnega sistema
Fasadni sistem vključuje izključno elemente, ki so navedeni v specifikaciji, in ga ni mogoče
spreminjati. Vavčer je mogoče koristiti izključno pri poslovnih partnerjih stranke do datuma,
navedenega v pravilih nagradne igre.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke in/ali storitve ter je ni mogoče prenesti na
drugo osebo.
7. Davki in akontacija dohodnine
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost Organizatorja. Organizator bo
za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik
nagrade sam.
8. Izbira nagrajencev
Pri izbiri nagrajencev se upoštevajo samo sodelujoči, ki izpolnjujejo kriterije iz točke 5 teh pravil.
Rezultati žrebanja bodo po koncu nagradne igre objavljeni na spletni strani ceresitpodarjafasado.si.
Žrebanje nagrajencev bo potekalo 20. 8. 2021 v prostorih družbe Henkel Slovenija d.o.o. v prisotnosti
tričlanske komisije, o poteku žrebanja pa se bo vodil tudi zapisnik.
Žrebanje nagrajencev bo potekalo s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključne izbire iz
baze podatkov z vsemi veljavnimi prijavami. Posamezniki, ki se bodo na nagradno igro prijavili po
15. 8. 2021, nimajo pravice do sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema odgovornosti
za morebitne tehnične težave in okvare naprav, ki jih sodelujoči uporabijo za prijavo na nagradno
igro. V primeru, da izžrebana prijava ne vsebuje vseh podatkov, ki so navedeni v točki 5 teh pravil,
ali vsebuje napačne in nerazumljive podatke, se prijava smatra kot neveljavna, posledično pa bo
izžrebana druga prijava.
Rezultati nagradne igre so dokončni, brez možnosti pritožbe.
9. Obveščanje o nagradi in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani ceresitpodarjafasado.si najpozneje v 7 dneh od žrebanja.
Sodelujoči bodo pri prijavi na nagradno igro preko spletne strani ceresitpodarjafasado.si vnesli
potrebne podatke za dostavo nagrade, ki morajo vključevati ime in priimek, naslov prebivališča,
telefonsko številko in e-poštni naslov.
Sodelujoči s sodelovanjem v tej nagradni igri potrjujejo, da se lahko – v primeru, da postanejo
nagrajenci – njihovo ime s priimkom objavi na spletni strani ceresitpodarjafasado.si za namen
zagotavljanja transparentnosti pri razglasitvi nagrajencev.
S prevzemom nagrade s strani nagrajenca prenehajo veljati vse obveznosti organizatorja do
nagrajenca.
10. Strinjanje s pravili
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjujejo, da se strinjajo s pravili in pogoji sodelovanja v
nagradni igri.
11. Varstvo in obdelava osebnih podatkov
Osebne podatke sodelujočih v nagradni igri obdeluje organizator kot upravljavec osebnih podatkov.
Organizator se obvezuje, da bo v času izvajanja nagradne igre s pridobljenimi osebnimi podatki
ravnal v skladu z Uredbom (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
o prostem pretoku takih podatkov.
Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri, ki so jih zagotovili sodelujoči sami in ki vključujejo zlasti
fotografijo, ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko in elektronski naslov, se obdelujejo
za namen izvedbe nagradne igre ter za marketinške in promocijske namene, ki so povezani s to
nagradno igro, za obveščanje sodelujočih o izidu nagradne igre ter za objavo imen nagrajencev in
dostavo nagrad nagrajencem.
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da lahko organizator in osebe, ki sodelujejo pri
izvedbi nagradne igre in dostavi nagrad, obdelujejo osebne podatke za namene, ki so navedeni v
teh pravilih.
Pridobljeni osebni podatki o sodelujočih se bodo hranili do konca nagradne igre in 90 dni po koncu
nagradne igre, po tem pa bodo trajno izbrisani. Vsak sodelujoči ima v skladu s Splošno uredbo o
varstvu osebnih podatkov pravico do dostopa, popravljanja, brisanja in omejevanja obdelave svojih
osebnih podatkov, pravico do ugovora glede obdelave podatkov in pravico do pridobivanja informacij
o obdelavi osebnih podatkih ter dostopa do teh podatkov. Sodelujoči lahko ugovor na obdelavo
osebnih podatkov vložijo tudi pri agenciji za varstvo osebnih podatkov. Sodelujoči lahko svoje pravice
uveljavljajo tako, da navežejo stik s pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov pri organizatorju
preko elektronskega naslova lepilamb@henkel.com.
Sodelujoči lahko kadarkoli umaknejo soglasje za obdelavo osebnih podatkov z dopisom, ki ga
pošljejo na naslov organizatorja, ki je naveden v točki 1 teh pravil, če se osebni podatki obdelujejo
na podlagi soglasja. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki temelji na soglasju,
podanim pred umikom.
12. Omejitev odgovornosti
Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi
sodelovanja v nagradni igri ali z osvojitvijo nagrade. Organizator ne prevzema odgovornosti za
tehnične težave pri elektronskem prenosu podatkov.

Podatki, ki jih organizatorju posredujejo sodelujoči v nagradni igri, so uporabljajo izključno za
namene izvedbe nagradne igre, sodelujoči pa s sodelovanjem v nagradni igri potrjujejo, da se
strinjajo s posredovanjem osebnih podatkov organizatorju.
13. Možnost prekinitve nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji razveljavi, prekine, spremeni ali začasno
zaustavi izvedbo nagradne igre, če te ni mogoče izvesti zaradi višje sile – kar med drugim vključuje
okužbo z računalniškimi virusi in hrošči, manipulacije, nepooblaščeno spreminjanje, prevare,
tehnične okvare in človeške napake – ali če izvedba ni mogoča iz kateregakoli drugega razloga, na
katerega organizator ne more vplivati in ki ogroža ali vpliva na upravljanje, varnost, pravičnost,
etičnost ali pravilno izvedbo nagradne igre.
14. Spori
Organizator si pridržuje pravico do odločanja glede vseh vprašanj, ki so povezana z nagradno igro.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev nagradne igre s strani sodelujočega, mora sodelujoči
predložiti ustrezna dokazila.
Za reševanje morebitnih sporov med organizatorjem in sodelujočimi v nagradni igri ali nagrajenci je
pristojno sodišče v Ljubljani.
15. Spremembe pravil
Organizator si pridržuje pravico do sprememb teh pravil, o čemer bodo vsi sodelujoči pravočasno
obveščeni na spletni strani ceresitpodarjafasado.si.

Maribor, 10. 6. 2021

