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bob
p. p. 415

1001 Ljubljana
Tel.: 068 680 680  

www.bob.si

Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah emoji 
vsiljivec, naj ponesrečko in bob <3 SMS   
(v nadaljevanju: pogoji)

 
1.  Organizator nagradnih iger »emoji vsiljivec«, »naj ponesrečko« in »bob <3 sms« (v 

nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: organizator).

2.  Nagradne igre bodo potekale na Facebook strani GOVORIbob https://www.
facebook.com/GOVORIbob, v časovnem obdobju od 15. 2. 2021 do 31. 12. 2021 
23:59 po času organizatorja, s sodelovanjem v nagradni igri udeleženci soglašajo s 
pogoji nagradne igre. Vsak mesec bo izvedena ena izmed naštetih nagradnih iger.

3.  V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: 
uporabniki). Fizične osebe, ki so mlajše od 18 let, lahko v igri sodelujejo le ob 
predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V igri ne smejo 
sodelovati zaposleni v družbah A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134b, 1000 
Ljubljana, Internavti d.o.o., Nazorjeva 10, 1000 Ljubljana ali kako drugače lastniško 
povezanih podjetij omenjenih družb.

4.  Sodelovanje je omogočeno preko strani: https://www.facebook.com/GOVORIbob (v 
nadaljevanju: Facebook stran).

5.  Uporabniki v nagradni igri sodelujejo tako, da v komentarju pod objavo pravilno 
odgovorijo na nagradno vprašanje. Vsaka objava bo v zapisu vsebovala temo 
nagradne igre tj. »emoji vsiljivec«, »naj ponesrečko« ali »bob <3 SMS«. 

6.1.  Žrebanje: Organizator bo najkasneje v 7 dneh po zaključku posamezne nagradne 
igre med vsemi uporabniki, ki bodo v igri sodelovali, z naključnim žrebom izžrebal 
enega nagrajenca. Nagrajenec bo prejel bob paket presenečenja. Maloprodajna 
vrednost nagrade na dan 15. 2. 2021 znaša manj kot 42 EUR brez DDV. Organizator 
bo nagrajence o rezultatih žreba in glasovanja obvestil s komentarjem pod sliko 
nagradne igre. Nato nagrajenci svoje podatke pošljejo na naslov info@bob.si, s 
pripisom »emoji vsiljivec«, »naj ponesrečko« ali »bob <3 sms«, odvisno od nagradne 
igre, v kateri sodelujejo.
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6.2.  S sodelovanjem v igri se uporabniki vnaprej strinjajo in soglašajo, da jim v primeru, 
da so med nagrajenci, organizator omeni v objavi, nato pa se nagrajenec sam 
odzove in pošlje sporočilo na naslov info@bob.si. 
 
Prek privatnega e-mail naslova bodo nagrajenci obveščeni tudi o načinu prevzema 
nagrade. Obvestilo o načinu prevzema nagrade preko e-mail naslova se šteje za 
del teh pogojev. 

7.  Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče in ni možna 
zamenjava nagrad. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. 
 
Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku 7 dni po prejemu obvestila o 
nagradi, organizatorju sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, 
davčna številka) in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi 
pogoji. V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, morajo posredovati zahtevane 
podatke njegovi starši oz. zakoniti zastopniki. 
 
V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali 
da je kršil te pogoje ali v predvidenem roku 7 dni ni posredoval svojih podatkov 
oziroma jih navede nepopolno oziroma ga ni mogoče obvestiti o nagradi ali mu ni 
mogoče izročiti nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do 
takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni 
presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Sodelujoči v 
igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s 
sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).

8.  S sodelovanjem v igri uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih 
podatkov vse posredovane podatke na Facebook strani (ime in priimek, elektronski 
naslov), obdeluje v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9.  Uporabnik izrecno soglaša, da organizator lahko posreduje osebne podatke v zvezi z 
izvajanjem igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije, s 
katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v imenu in na račun 
organizatorja kot upravljavca obdelujejo osebne podatke uporabnika. 

10.  Organizator sme za vse namene opredeljene v teh pogojih in/ali veljavnih predpisih, 
pridobivati, hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati osebne podatke uporabnika 
za namene izvrševanja svojih pogodbenih obveznosti in uveljavljanja svojih pravic iz 
tega in tudi drugih pogodbenih razmerij z uporabnikom in za namene pogajanj za 
sklenitev novih A1 pogodb s tem posameznikom.

11.  Uporabniki organizatorju dovoljujejo uporabo osebnih podatkov (ime, priimek, 
e-naslov) v namene izvedbe igre. Sodelujoči v igri organizatorju kot upravljavcu 
dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov 
posameznikov, in sicer v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene 
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vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe 
storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o 
ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega 
oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja uporabnik dovoljuje uporabo različnih 
komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo. 
Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do časa, ko 
podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov 
ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, 
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

12.  Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki 
so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot 
upravljavcu, ne bo mogel sodelovati oz. uporabljati te igre.

13.  Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem 
veljavnem ceniku.

14.  Sodelujoči je dolžan ravnati tudi v skladu s pogoji in pravili Facebook strani ter z 
vključitvijo v igro potrjuje, da se z njimi strinja. Sodelujoči sodeluje v igri kot uporabnik 
in/ali obiskovalec na lastno odgovornost. Organizator ne nosi nobene odgovornosti 
za spoštovanje le-teh s strani sodelujočih, niti za kakršnekoli posledice, nastale kot 
rezultat objave prispevkov na prej omenjeni Facebook strani. Organizator tudi ne 
prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih 
sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri. 

15.  Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre do vključno 31. 12. 2021 do ure 23:59 (po času 
organizatorja) zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da 
pošlje odjavni mail s pripisom »emoji vsiljivec«, »naj ponesrečko« ali »bob <3 sms« na 
info@bob.si (vse to najkasneje 31. 12. 2021 do ure 23:59). 

16.  Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to 
obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih 
posledic tretjim osebam, ipd.). Organizator ne prevzema odgovornosti za: 
 
•  stroške internetne povezave, ki je potrebna za sodelovanje v igri,

•  nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave 
sodelujočega, 

•  nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, 
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile 
uporabo storitve,

•  kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja 
v igri.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na 
njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri 
sodelovali do trenutka prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade 
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podelil z žrebom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja 
sila), lahko organizator igro tudi odpove. O tem mora preko medijev (na Facebook 
strani https://www.facebook.com/GOVORIbob ) obvestiti udeležence in tem tudi ne 
odgovarja za morebitno nastalo škodo.

17.  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se 
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil 
sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno 
sodišče v Ljubljani.

18.  Pogoji igre so objavljeni na spletni strani https://www.bob.si/pogoji-in-dokumenti . S 
sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. 

16.  Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to 
zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. 
Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletnem mestu https://www.bob.si/pogoji-in-
dokumenti, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na 
naslov info@bob.si, s pripisom »emoji vsiljivec«, »naj ponesrečko« ali »bob <3 sms

V Ljubljani, dne 9. 2. 2021


