
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RATATOUILLE 

1. člen 
 

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »NAGRADNA IGRA RATATOUILLE« v promocijske 
namene (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja družba Cenex d.o.o., Preložnikova ulica 1, 3212 
Vojnik. 

2. člen 
 

Namen nagradne igre je povečevanje prepoznavnosti animiranega filma studiev Disney/Pixar z 
naslovom Ratatouille. 

3. člen 
 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne 
osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. Zaposleni v 
družbi Cenex d.o.o. in zaposleni v družbah, ki sodelujejo v nagradni igri: Ljubljanske mlekarne d.d., 
Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, Toyota Adria d.o.o, Brnčičeva ulica 51, 1000 Ljubljana, Magistrat 
International d.d., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, Colby d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana 
– Črnuče ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrad. 
 

4. člen 
 

Nagradna igra se začne dne 13. avgusta 2007 ter zaključi vključno z dne 30. avgusta 2007 ob 24.00 
uri. Žrebanje nagrad bo 31. avgusta 2007 v družbi Kolosej d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 
Ljubljana v prisotnosti 3-članske komisije, ki pripravi zapisnik žrebanja. Rezultati žrebanja so dokončni, 
pritožba ni možna. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni po pošti najkasneje v sedmih 
dneh po izteku nagradne igre. Vsako podjetje pošlje nagrade iz svojega nagradnega sklada na naslov 
izžrebanca. Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se njihovi podatki, ki so jih 
navedli na letaku ter prejete nagrade, javno objavijo. 
 

5. člen 
 
K nagradni igri lahko udeleženci pristopijo tako, da pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje na 
letaku in izpolnijo željene podatke. V nagradni igri bodo v skladu s temi pravili sodelovali vsi 
udeleženci, ki bodo svoj odgovor na zastavljeno vprašanje oddali v za to namenjena oddajna mesta v 
kinocentrih Kolosej. Sodelovanje v nagradni igri je veljavno, če udeleženec odgovori na zastavljeno 
vprašanje in posreduje vse obvezne podatke. Udeleženec z odgovorom na nagradno vprašanje in z 
izpolnitvijo kupona  soglaša, da se lahko njegovi, v nagradni igri zbrani podatki, uporabijo za namene 
neposrednega trženja, in da lahko družba Cenex d.o.o. te podatke posreduje naprej tudi ostalim 
družbam vključenim v to nagradno igro za isti namen. Cenex d.o.o. se obvezuje, da bo tako zbrane 
podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Besedilo celotnega soglasja 
udeleženca je priloga in sestavni del teh pravil.  
 

6. člen 
 
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le z enim letakom (nagradnim kuponom). 
 

7. člen 
 
Po zaključku nagradne igre se žrebajo naslednje nagrade: 
 
1. NAGRADA (GLAVNA NAGRADA): Toyota Adria - uporaba vozila Toyota Yaris za dva tedna  

2. DO 150. NAGRADA (DODATNE NAGRADE): Ljubljanske mlekarne - 20 x loparji za plažo, 15 x 
krede za asfalt, 10 x jo-jo, 10 x nož za rezanje sira, 10 x strgalo za sir; Magistrat International - 10 x 
XXL PEZ figurica, 20 x kovinska PEZ peresnica s PEZ bonboni, 5 x PEZ otroška majica, 10 x PEZ 
blazina za plažo, 5 x PEZ figurice s 4 junaki iz filma Ratatouille (vsaka nagrada je sestavljena iz 4 
junakov),10 x PEZ otroška kapa; Colby - 5x igra  Ratatouille za Playstation 2,  5x igra Ratatouille za 
PC; Cenex: piknik torba s pripadajočim priborom 1 x, porcelanasta skodelica 2 x, PVC 



podstavek/igrica labirint 3 x, PVC posodica za malico 1 x, čajna doza 2 x, solnica/poprnica 2 x, 
kuharska kapa 1 x, kuhinjska ura/timer 2 x, podloga za miško 1 x . 

Nagrade niso izplačljive v denarju. Prenos nagrade na tretjo osebo ni mogoč. Akontacijo za dohodnino 
plača organizator nagradne igre.  
 

8. člen 
 
Žrebanje nagrad opravi in nadzoruje tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor družbe Cenex d.o.o. 
Komisijo sestavljajo vodja komisije in dva člana.  
 

9. člen 
 
Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede: 

• datum in kraj žrebanja,  
• število vseh pravočasno prejetih letakov 
• izžrebance po vrstnem redu kot so bili izžrebani,  
• rezultate žrebanja: nagrado in naslov izžrebanca 
• deset rezervnih izžrebancev in naslove po vrstnem redu kot so bili izžrebani in  
• vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.  

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju. 
 

10. člen 
 
Pred začetkom žrebanja vodja komisije seznani prisotne z namenom nagradne igre in načinom 
žrebanja nagrad. 
 

11. člen 
 
Žrebanje bo potekalo po načelu naključne izbire sodelujočih (boben za žrebanje) v nagradni igri. 
 

12. člen 
 
Po izvedenem žrebu za vsako posamezno nagrado komisija ugotovi, kateri izžrebanec je bil izžreban 
za posamezno nagrado. Komisija bo poleg izžrebancev (151) izžrebala v vrstnem redu tudi 10 
rezervnih izžrebancev in naslovov, ki jih bo komisija uporabila samo v primeru, da dostava darila 
kateremu izmed nagrajencev ne bo mogoča v roku 10 dni po zaključku žrebanja (zavrnitev obvestila 
oz. pošiljke, naslovnik neznan ipd.). Rezervni izžrebanci in naslovi se bodo uporabili za podelitev 
izključno tiste nagrade, za katero dostava obvestila ali nagrade ni bila mogoča. Vrstni red uporabe 
rezervnih izžrebancev in naslovov je enak njihovemu izžrebanemu vrstnemu redu. 
 
Žrebanje se zaključi, ko je izžrebana zadnja nagrada ter še deset rezervnih izžrebancev z naslovi. 
 

13. člen 
 
Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba. 
 

14. člen 
 
Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni po pošti, ki so jo navedli v postopku prijave na 
nagradno igro, najkasneje v sedmih dneh po zaključku nagradne igre. 
 
Če se nagrajenec v roku 10 dni po zaključku žrebanja ne odzove na pošto ali pa se pošiljka vrne, 
izgubi pravico do nagrade, žirija pa na tej podlagi odloči, da se ta nagrada podeli rezervnemu 
izžrebancu na novem naslovu po vrstnem redu, kot so bili izžrebani. 
 

15. člen 



 
Podjetje Cenex d.o.o. si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

• Se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali  
• se ugotovi, da izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih oz. da je bil izžreban 

v nasprotju s temi pravili ali  
• se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na 

prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.  

16. člen 
 
Za nagrade jamči organizator te nagradne igre. 
 

17. člen 
 
Ta pravila se objavijo na spletnih straneh www.kolosej.si/ratatouille 
 

18. člen 
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem 13. avgusta 2007. 
 
V Vojniku, dne 13. avgusta 2007 
Cenex d.o.o. 
Janko Čretnik 
direktor 

Soglasje za uporabo osebnih podatkov 

Soglašam, da se moji osebni podatki, ki sem jih navedel na letaku, uporabijo za namene 
neposrednega trženja podjetja Cenex d.o.o., ki organizira to nagradno igro, in tej dovoljujem, da jih 
posreduje naprej tudi družbam Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, Toyota 
Adria d.o.o, Brnčičeva ulica 51, 1000 Ljubljana, Magistrat International, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, 
Colby d.o.o., Brnčičeva 11, 1231 Ljubljana – Črnuče. Soglašam z obdelavo navedenih osebnih 
podatkov s strani družb, ki so navedene v prvem odstavku Soglasja in izjavljam, da sem seznanjen ter 
soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe 
neposrednega trženja družb Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, Toyota 
Adria d.o.o, Brnčičeva ulica 51, 1000 Ljubljana, Magistrat International d.d., Kotnikova ulica 28, 1000 
Ljubljana, Colby d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče (obveščanje o novostih storitev in 
produktov, ki jih tržijo).  
 
Seznanjen sem, da se od prejemanja obvestil lahko kadarkoli odjavim tako, da svojo željo pisno 
sporočim na naslov. Cenex d.o.o., Preložnikova ulica 1, 3212 Vojnik oz. na družbo, ki sodeluje v tej 
nagradni igri in mi je poslala obvestilo. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli od družbe Cenex d.o.o. 
oziroma od ostalih sodelujočih družb v tej nagradni igri, pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha 
uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Izjavljam, da sem seznanjen in da 
soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravljajo in uporabljajo družbe navedene v 
prvem odstavku Soglasja vsaka v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje. Izjavljam, da 
sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter 
prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca 
osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v 
katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi 
omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name 
ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani 
v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili 
posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da 
informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o 
metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo 
ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke 
odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem 



seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da 
dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, 
netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, 
popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene 
obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali 
izbrisani. 
  
Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:  
 
- Cenex d.o.o., s sedežem na naslovu Preložnikova ulica 1, Vojnik, DDV ID: SI32191880 Matična    
   številka: 5579104000 
- Kolosej d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, DDV ID: SI61074390 Matična št.: 1446665000 
- Toyota Adria d.o.o, Brnčičeva ulica 51, 1000 Ljubljana, DDV ID: SI52689271 Matična št.:  
  1328425000 
- Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, DDV ID: SI93710593 Matična št.:  
  5048257000 
- Magistrat International d.d., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, DDV ID: SI77075480 Matična št.:  
  5524261000 
- Colby d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče, DDV ID:SI45877769 Matična številka: 
  5721938000 


