
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

»SUDOKU« 

 

TRAJANJE IN POTEK NAGRADNE IGRE 

 

Dvotedenski sudoku je nagradna igra, ki jo organizira Megafon.si. Izvedba sudokuja se 
organizira vsakih 14 dni oz. ob vsaki izdaji tiskene izdaje časopisa Megafon.si. 

V žrebanju lahko sodelujejo vsi, ki pošljejo pravilne rešitve. 

 

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo poslali pravilne rešitve, bomo izžrebali tri nagrajence. 

 

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »SUDOKU«  

 

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja. Fizične osebe, ki so mlajše od 18 let, lahko v igri 
sodelujejo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

 

V žrebanju lahko sodelujejo vsi, ki med trajanjem nagradne štirinajst dnevnega sudokuja 
pošljejo pravilne rezultate na naslov: Prešernova cesta 4a, 6310 Izola ali na e-poštni naslov: 
nagrada@megafon.si 

 

Vsi, ki pošljejo vse pravilne rešitve nagradne igre, se uvrstijo v žrebanje. 

 

Udeleženci lahko pošljejo rešitev posamezne nagradne igre samo enkrat. V primeru večkrat 
podanih rešitev – gesel iste  nagradne igre iste osebe, se ta upošteva samo enkrat. 

 

NAGRADA IN NJEN PREVZEM  

 

Organizator bo podelil nagrade v roku 14 dnih od zaključka nagradne igre. 

 

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv 
organizatorja v pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke, in izpolnil 
morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku štirinajst (14) delovnih 
dni od prejetega obvestila. 



 

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali 
nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se 
ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te 
pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to 
najkasneje v roku štirinajst (14) delovnih dni po prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico 
do nagrade. V razmerju takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v 
organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

 

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine 
v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo 
dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.  

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Pri podjetju AK NET d.o.o. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in 
spoštujemo vašo zasebnost. Osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu s Splošno uredbo 
Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1) in internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Uporabljamo 
jih izključno za namene, navedene v namenu obdelave. 

 

Namen obdelave osebnih podatkov je obveščanje o nagradni igri in pošiljanje nagrad.  

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 

 

AK NET d.o.o. – Megafon.si 

Naslov: Prešernova Cesta 4A, 6310 Izola 

 

Skrbnik obdelave osebnih podatkov: 

 

Elektronska pošta: urednik@megafon.si 

 

 


