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1. Podatki o organizatorju nagradne igre 

Organizator nagradne igre »HoT digitalni rebus« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje HOT mobil, 
telekomunikacije in storitve d.o.o. (v nadaljevanju HoT mobil), Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju tudi: organizator). 
 
Podjetje HOFER trgovina d.o.o., ponuja oz. omogoča oglaševalski prostor za potrebe oglaševanja nagradne 
igre. 

 

2. Namen aktivacije in nagradne igre 

Namen nagradne igre je promocija ponudbe podjetja HoT mobil. 
 

Sodelujoči v nagradni igri sodelujejo v naključnem žrebu za 1 glavno in ostalih 10 nagrad, torej skupaj 11 
nagrad. 

 

3. Sodelujoči 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike 
Slovenije, ki so starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti 
predhodno pisno pooblastilo staršev ali zakonitih zastopnikov. 
 
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni podjetja HoT mobil d.o.o,  MCCA AGENCIJA d.o.o. in HOFER 
trgovine d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno 
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe.  
 
Sodelovanje v nagradni igri ni odvisno od nakupa. Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči najprej 
pravilno rešiti digitalni rebus/križanko, ki se odvija na spletni strani www.hot.si.  

 

4. Pravila in pogoji nagradne igre 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Pravila in pogoje nagradne igre »HoT digitalni 
rebus«, Posebne pogoje varstva osebnih podatkov ter Splošne pogoje poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, 
telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike in le-te tudi sprejemajo.  

 
Izbor nagrajencev organizatorja je dokončen, ga organizatorju ni treba utemeljiti in zoper njega ni mogoča 
pritožba.  
 
Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Pravila in pogoje nagradne igre »HoT digitalni rebus« 
pričnejo veljati z dnem 1. 7. 2020 in veljajo do dne 31.7.2020. 
Posamezni sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar so upravičeni le do ene nagrade. 
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5. Čas trajanja nagradne igre 

Aktivacija in nagradna igra poteka od 1. 7. 2020 do vključno 31.7.2020 do 23:59. ure. 
 

6. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je 11 nagrad: 
 
Glavna nagrada: 
 

• 1x HoT MAXi ZA 1 LETO + SIM kartica - dvanajst krat po 30 dni v vrednosti 119,88 EUR+1,99EUR  
(vključno z DDV-jem) 

o Nagrada se podeli z dobroimetjem na HoT račun v znesku 119,88 EUR (vključno z DDV-jem) 
 
Nagrade: 
 

• 10x paket HoT MAXI ZA 3 MESECE +SIM kartica- tri krat po 30 dni v vrednosti 29,97 EUR + 1,99EUR 
(vključno z DDV-jem) 

o Nagrada se podeli z dobroimetjem na HoT račun v 29,97 EUR (vključno z DDV-jem) 
 

7. Davčne obveznosti 

Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR, zato velja prejemnik glavne nagrade, skladno z veljavno zakonodajo, 
za davčnega zavezanca in se bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre 
prejemniku glavne nagrade od vrednosti le-te odvede akontacijo dohodnine.  
 
Vrednost ostalih nagrad ne presega 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede ter se vrednost nagrade 
ne všteva v davčno osnovo prejemnikov. 
 
Organizatorja bremeni plačilo vseh davkov v zvezi s podelitvijo nagrade (vključno z DDV-jem). Druge davčne 
obveznosti v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo prejemnike nagrad. Vrednost nagrad je 
maloprodajna z vključenim DDV. 

 

8. Določanje nagrajencev 

Nagrajence se določi z naključnim žrebom izmed vseh sodelujočih, ki so sodelovali v nagradni igri. 
Nagrajenca glavne nagrade se določi z naključnim žrebom izmed vseh sodelujočih, ki so sodelovali v celotnem 
trajanju nagradne igre. 
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Žrebanje bo 3.8. Končni seznam nagrajencev bo objavljen v tednu od 3 -7..8. 2020.  
 

9. Pravica do podelitve nagrade 

Nagrada se podeli, razen če nagrajenci ne izpolnjujejo Pravil in pogojev nagradne igre »HoT digitalni rebus« ali 
delujejo v nasprotju le-teh, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v zahtevanem roku 7 delovnih dni 
po prejemu obvestila organizatorja nagradne igre o prejemu nagrade, svojih zahtevanih podatkov ne pošljejo 
organizatorju. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način 
širijo sovražni govor. 
 
V navedenih primerih je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. 
Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado pa se ponovi.  
 
Nagrajencu se, v primeru večkratnega izžreba, podeli le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti 
zahtevati njene denarne protivrednosti. 

 

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade 

Nagrajence o postopku izročitve nagrade organizator obvesti na e-poštni naslov. Nagrajenci so dolžni 
organizatorju javiti svoje podatke (ime in priimek ter naslov), prejemnik glavne nagrade pa tudi davčno številko 
in EMŠO, v roku 7 delovnih dni.  
 
Nagrajenci, ki jim organizator nagrado podeli, dovoljujejo javno objavo svojih osebnih podatkov (ime in 
priimek) na www.hot.si, z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oziroma prevzema nagrade. 

 

11. Izključitev odgovornosti 

Organizator ne odgovarja za: 
• nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, 
• izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo nagradne 

igre, 
• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere 

organizator nima vpliva, 
• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki, 
• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade. 
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12. Varstvo osebnih podatkov 

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času 
trajanja nagradne igre in podeljevanja nagrad za namene izvedbe nagradne igre ter podeljevanja nagrad v 
skladu s Pravili in pogoji nagradne igre »HoT digitalni rebus«. 

 
Podatke nagrajencev, upravljavec za namen izpolnjevanja svojih davčnih obveznosti (akontacija dohodnine) 
posreduje Finančni upravi RS.  
 
Sodelujoči morajo za sodelovanje v nagradni igri upravljavcu posredovati svoje ime, priimek in e-naslov. 
Upravljavec te podatke obdeluje na temelju zakonitega interesa za izvedbo nagradne igre in podelitev nagrade, 
sodelujoči pa lahko kadarkoli ugovarjajo takšni obdelavi, pri čemer njihov ugovor šteje kot odstop od 
sodelovanja v nagradni igri. 
 
Nagrajenec glavne nagrade mora upravljavcu na njegov poziv posredovati še dodatne podatke za namen 
odmere akontacije dohodnine, kar izhaja iz darilne pogodbe, ki jo nagrajenec sklene z upravljavcem s tem, ko 
sprejme nagrado. Če nagrajenec upravljavcu v roku ne posreduje podatkov, ki so potrebni za izpolnitev 
upravljavčevih davčnih obveznosti, šteje, da odstopa od darilne pogodbe in nagrade ne more prejeti.  
 
Sodelujoči se lahko prijavijo tudi na e-novice, kar pa ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Več informacij o 
obdelavi osebnih podatkov, v primeru prijave na e-novice, je objavljenih na naslovu:  
https://www.hot.si/Posebni_pogoji_varstva_osebnih_podatkov.pdf.  
Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih 
podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg 
tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico 
do izbrisa teh osebnih podatkov. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih 
davčnih obveznosti hrani še 10 let od zaključka nagradne igre, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati, lahko 
pa zahtevajo prenosljivost podatkov. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to 
sporočijo na elektronski naslov gdpr@hot.si ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si). 

13. Ostale določbe 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev nagradne igre »HoT digitalni 
rebus«. Morebitne spremembe Pravil in pogojev nagradne igre »HoT digitalni rebus« organizator objavi na 
spletni strani www.hot.si. 
 
Če sodelujoči po objavi sprememb Pravil in pogojev nagradne igre »HoT digitalni rebus« ne prekliče 
sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in se z njo strinja. 
 
Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče 
v Ljubljani. 
 
Ljubljana, 1.7.2020 


