
PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

TWINSET 

 
Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri Twinset  (v 

nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu 

https://trgovina.emporium.si/ 
 

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre 

 

Nagradno igro organizira družba Magistrat International d.o.o., Kotnikova 28, 1000 

Ljubljana, ID za DDV: SI77075480 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljalec zbirke 

osebnih podatkov v okviru nagradne igre. 

 
Namen nagradne igre je promocija in prodaja blagovne znamke Twinset. 

 
Nagradna igra poteka v času od 13. 10. 2022 od 10.00 ure do vključno 15. 10. 2022 do 21.00 

ure. 

 
II. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri 

 

Udeleženec nagradne igre je vsak posameznik, ki v času med 13. 10. in 15. 10. 2022 v 

Twinset trgovini v Emporiumu (BTC, Latinski trg 6, 1000 Ljubljana) sestavi modno 

kombinacijo iz Twinset izdelkov in se v njej fotografira na za to pripravljeni inštalaciji 

v trgovini Twinset. Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec fotografijo objaviti 

na svojem Instagram kanalu in primerno označiti kanal @emporium_btc in 

@twinsetofficial. 

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

 

III. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike 

Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne 

pogoje nagradne igre. 

 
V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju 

nagradne igre, družbi Magistrat International d.o.o., prav tako pa tudi ne osebe, ki za 

organizatorja opravljajo delo ali storitve v zvezi z nagradno igro na pogodbeni podlagi. V 

nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb 

(zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z 

zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji 

zaposlenega). 

 
V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v 

nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma 

zakoniti zastopnik. 

https://trgovina.emporium.si/


IV. Žrebanje nagrad 

 

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel dne 17. 10. 2022, ob 12.00 uri, na 

sedežu podjetja Magistrat International, na Kotnikovi ulici 28 v Ljubljani. 

 

Pravilno objavljene fotografije bodo natisnjene in nameščene v zaprte kuverte. Žrebanje bo 

opravila odgovorna oseba tako, da bo naključno izbrala eno kuverto s fotografijo.  

 
Žrebanje nagrade bo izvedeno pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje 

organizator. V žrebanju bodo enkopravno sodelovale vse pravilno objavljene fotografije. 

 
O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo 

organizator hranil na svojem poslovnem naslovu. 

 
  Izžrebana bo 1 (ena) oseba, ki bo prejela žensko obleko Twinset po lastni izbiri. 

 

 Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča. 

Organizator bo izžrebano osebo obvestil preko zasebnega sporočila na Instagramu. Izžrebana 

oseba prevzame nagrado v    Emporiumu, in sicer najpozneje do 28. 10. 2022. 

 
Nagrade ni možno zamenjati za denar, oziroma je ni možno zamenjati za katerokoli 

drugo dobrino ali ugodnost. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. 

 
V. Davčne obveznosti 

 

Akontacijo dohodnine od prejete nagrade bo za nagrajenca poravnal organizator. V ta namen 

je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno 

številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da 

se je nagradi odpovedal. 

 
Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu 

dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade. 

 

VI. Zasebnost in varstvo podatkov 
 

Organizator nagradne igre, Magistrat International d.o.o., spoštuje predpise s področja varstva 

osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in zagotavlja, da bodo osebni podatki, ki nam jih 

boste posredovali, varovani, njihova obdelava pa zakonita. Osebni podatki v tej nagradni igri 

sezbirajo za namen izvedbe te nagradne igre. 

 
S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate z: 

 

- Javno objavo imena in priimka nagrajenca/nagrajenke 

- Javno objavo fotografije na Instagram kanalu @emporium_btc in 

@twinsetofficial 



Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od skupnih upravljavcev zahtevati: 
 

- dostop do svojih osebnih podatkov; 

- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave; 

- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni 

igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje. 

 

VII. Reševanje sporov 
 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim natečajem, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

 
 

Veljavnost pravil 

Pravila pričnejo veljati z 12 .10. 2022. 

 
 

Ljubljana, 12. 10. 2022 

Magistrat International d.o.o. 
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