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Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju 

»STYLEFIE« 

Organizator nagradnega natečaja »STYLEFIE« je BTC d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju: organizator).  

Po naročilu organizatorja je izvajalec nagradnega natečaja podjetje  MMS Marketinške 

komunikacije, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec), ki poskrbi za 

operativno izvedbo nagradnega natečaja in izbor izvirnih stylingov. 

Nagradni natečaj ni sponzoriran, potrjen, administriran oziroma kakor koli povezan družbenimi 

omrežji/podjetji Facebook in Instagram. 

Namen nagradnega natečaja je promocija blagovne znamke BTC City in središča BTC City Ljubljana. Za 

vsebino nagradnega natečaja odgovarja organizator. 

Pravila nagradnega natečaja določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v 

nagradnem natečaju. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani organizatorja, www.btc-

city.com. Vsak udeleženec nagradnega natečaja se z udeležbo v nagradnem natečaju strinja s temi 

pravili in pogoji ter jih v celoti sprejema. 

Prvi krog nagradnega natečaja Stylefie poteka od 25. 5. 2021 do vključno 10. 6. 2021 do 23. ure 

("obdobje izvajanja"). Izbor izvirnih predlogov bo potekal dne 11. 6. 2021, preko žirije nagradnega 

natečaja, končni izbor zmagovalcev pa 12. 6. 2021 na Instagram profilu BTC City. Objava nagrajencev 

nagradnega natečaja bo izvedena 24. 6. 2021 na Instagram profilu organizatorja, na spletni strani 

organizatorja in v tiskani izdaji revije Cosmopolitan. 

Drugi krog nagradnega natečaja Stylefie bo potekal od 11. 6. 2021 do vključno 15. 7. 2021 do 23. ure 

("obdobje izvajanja"). Izbor izvirnih predlogov bo potekal dne 16. 7. 2021, preko žirije nagradnega 

natečaja, končni izbor zmagovalcev pa 17. 7. 2021 na Instagram profilu BTC City. Objava nagrajencev 

nagradnega natečaja pa bo izvedena 29. 7. 2021 na Instagram profilu organizatorja, na spletni strani 

organizatorja in v tiskani izdaji revije Cosmopolitan. 

Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradni natečaj komunicira in oglašuje tudi na 

ostalih komunikacijskih kanalih. 

 

Pogoji za sodelovanje 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki 

Sloveniji. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi mladoletne osebe, ki so starejše od 15 let in imajo 

začasno ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji, morajo pa imeti za sodelovanje v nagradni igri 

predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov, ki ga morajo predložiti organizatorju na 

vpogled ob prevzemu nagrade. To soglasje je tudi pogoj za prevzem nagrade.  

Pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju je, da je udeleženec seznanjen in se strinja z vsemi pravili 

nagradnega natečaja. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradnem natečaju oziroma s privolitvijo 

sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradnim natečajem.  

V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam in zaposlenim organizatorja ali 

izvajalca oziroma njihovim ožjim družinskim članom (zakoncem, otrokom, staršem).  



2 
 

V nagradnem natečaju lahko uporabniki sodelujejo tako, da na Instagram profilu objavijo selfie oz. 

fotografijo sebe v oblačilih (t. i. stylefie) iz izbranih trgovin v BTC Cityju Ljubljana (seznam izbranih 

trgovin bo objavljen na spletni strani organizatorja) in v objavi označijo profil @BTCCity ter k objavi 

dodajo ključnik #stylefie in označbo (@) ali ključnik (#) posamezne trgovine, v kateri so izbrali oblačila 

in se fotografirali.  

V posameznem krogu bodo najprej izbrani štirje finalisti po izboru žirije, nato pa trije končni 

zmagovalci posameznega kroga po izboru uporabnikov družbenega omrežja Instagram.  

Zmagovalci bodo obveščeni 12. 6. 2021 za prvi krog in 17. 7. 2021 za drugi krog zasebno prek 

Instagram profila, preko katerega so sodelovali v nagradnem natečaju. 

Zmagovalci bodo javno razglašeni 24. 6. 2021 za prvi krog in 29. 7. 2021 za drugi krog na Instagram 

profilu BTC City, na spletni strani organizatorja in v tiskani izdaji revije Cosmopolitan. 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.  

Za sodelovanje v nagradnem natečaju veljajo zgolj omejitve, določene v teh pravilih nagradnega 

natečaja.  

Udeleženci lahko kadarkoli v času trajanja igre prekličejo svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da 

pošljejo pisno odjavo po elektronski pošti info@btc-city.com ali po pošti na naslov BTC d.d., 

Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre.  

 

Nagrade 

Organizator nagradnega natečaja bo v času trajanja nagradnega natečaja od vključno 25. 5. 2021 do 

vključno 29. 7. 2021 skupno podelil 6 nagrad v skladu z roki, opredeljenimi v uvodu teh Pravil in 

pogojev sodelovanja v natečaju »STYLEFIE«. 

Nagrajenci izbrani v prvem krogu natečaja in nagrajenci izbrani v drugem krogu natečaja bodo prejeli 

naslednje nagrade:  

- darilne bone BTC City v vrednosti 200 € za 1. mesto 

- darilne bone BTC City v vrednosti 100 € za 2. mesto 

- darilne bone BTC City v vrednosti 50 € za 3. mesto 

Posamezni udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado prejme le 

enkrat v obdobju časa trajanja nagradnega natečaja.  

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati, prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. 

S sodelovanjem v nagradnem natečaju nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali 

uporabniško ime Facebook in Instagram profila objavita na Facebook in Instagram profilu 

organizatorja ter na spletni strani organizatorja. 

Organizator bo nagrade v dogovoru z nagrajenci osebno ali po pošti dostavil na naslov nagrajencev. 
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Izbor predlogov in objava nagrajencev ter izročitev nagrade 

Izbor štirih finalistov posameznega kroga nagradnega natečaja po izboru žirije se poteguje za glavne 

nagrade posameznega kroga. Tri zmagovalce posameznega kroga izbere glas publike s kviz objavo na 

BTC City Instagram profilu.   

Kriteriji za izbor finalistov posameznega kroga (izbor žirije) so predvsem dober styling, odlična 

fotografija in kreativnost. 

Izvajalec natečaja pripravi zapisnika, ki vsebujeta seznam nagrajencev posameznega kroga in se 

hranita eno leto po zaključku natečaja na naslovu organizatorja. 

Zmagovalci bodo obveščeni 12. 6. 2021 za prvi krog in 17. 7. 2021 za drugi krog, zasebno prek 

Instagram profila, preko katerega so sodelovali v nagradnem natečaju. 

Zmagovalci bodo javno razglašeni 24. 6. 2021 za prvi krog in 29. 7. 2021 za drugi krog na Instagram 

profilu BTC City, na spletni strani organizatorja in v tiskani izdaji revije Cosmopolitan. 

Ko je nagrajenec obveščen o nagradi, mora v roku 2 dni od prejema obvestila o prejemu nagrade 

organizatorju (prek Facebook ali Instagram sporočila) sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, 

rojstni datum, naslov, kraj in poštna številka, davčna številka, telefon in e-mail naslov. V kolikor 

nagrajenec v 2 dneh od prejema obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne posreduje svojih 

osebnih podatkov ali mu posreduje nepopolne podatke, se šteje, da se nagradi odpoveduje. 

Nagrajenci bodo na podlagi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov objavljeni tudi na 

Instagram profilu ter na spletni strani organizatorja. Nagrado bo organizator osebno ali po pošti 

dostavil na njegov domači naslov ali drugi dogovorjeni naslov. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v 

roku 30 dni po razglasitvi zmagovalcev, se šteje, da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, 

organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. V 

organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne oz. 

ali se izbor ponovi ali ne. 

V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, ki je starejša od 15 let, bodo zahtevani še dodatni podatki, 

ki jih nagrajenec potrebuje za izpolnjevanje pogojev o prevzemu nagrade, in sicer: soglasje 

zakonitega zastopnika mladoletne osebe, da v imenu mladoletne osebe prevzame nagrado, ki ga za 

nagrajenca izpolnijo in podpišejo starši, oziroma njegovi zakoniti zastopniki. V primeru, da je 

nagrajenec mladoletna oseba, ki je starejša od 15 let, je za prevzem nagrade nujna prisotnost 

zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradnega 

natečaja predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument. 

Nagrajenec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja oz. izvajalca. Zaradi 

brezplačnega sodelovanja v nagradnem natečaju ni možno uveljavljati niti finančnih niti drugih 

zahtevkov sodelujočih do organizatorja. Formalnosti za predajo nagrade se rešujejo posamično z 

nagrajencem. Organizator ne odgovarja za pravilnost prejetih podatkov s strani nagrajencev zaradi 

prevzema nagrade. 

Rezultati izbora so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča.  

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom o 

istovetnosti podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, 

zapisanih v teh pravilih in/ali kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani 

nagrajenca ni mogoče dostaviti. 
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Davki in akontacija dohodnine 

Podeljene nagrade presegajo 42 € in zato predstavljajo dosežen dohodek (davčne osnove) v skladu s 

108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator natečaja obračuna in plača akontacijo 

dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini 

in 321. členom Zakona o davčnem postopku.  

 

Izključitev iz nagradnega natečaja 

V primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v nagradnem natečaju, si organizator pridržuje 

pravico, da izključi te osebe iz nagradnega natečaja brez predhodnega opozorila. Izključene bodo 

osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke, ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije. 

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb, so lahko izključene iz nagradnega natečaja. Tudi 

sodelovanje preko društev nagradnih iger/natečajev, avtomatskih storitev in predvsem preko 

profesionalne službe z nagradnimi igrami/natečaji ni dovoljeno. V primeru izključitve sodelovanja iz 

nagradnega natečaja, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade, ali zahtevajo nazaj že 

izplačane oz. izročene nagrade. 

Organizator in izvajalec nagradnega natečaja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem 

roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav 

tako izgubi pravico do nagrade. 

 

Izključitev odgovornosti 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. 

Organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju predložila izpolnjeno potrdilo o prejeti 

nagradi v skladu s temi Pravili. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli 

škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči z udeležbo 

v tem nagradnem natečaju izrecno strinjajo. 

Organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali 

računalnikov, prav tako ne odgovarja za nedelovanje ali za okvaro spletnih profilov in spletnega 

mesta za nagradni natečaj. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta Pravila. 

Udeleženci nagradnega natečaja sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradnem natečaju. Med 

stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta, stroški pošiljanja računa 

ter strošek prenosa podatkov z interneta. 

 

Predčasna prekinitev nagradnega natečaja 

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradni natečaj kadarkoli brez vnaprejšnjega 

opozorila in navedbe razlogov, o čemer obvesti udeležence z objavo na družbenih omrežjih in spletni 

strani BTC City. Organizator se še posebej lahko poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih razlogov 

(npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ali programski 

opremi), pravnih razlogov ali razlogov višje sile (zlasti poslabšanje epidemiološkega stanja v državi in 
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zaostrovanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19, logistične ovire, tehnične težave 

idr.) pravilnega izvajanja natečaja ni mogoče zagotoviti. Organizator ne nosi nobenih posledic zaradi 

takšne prekinitve in udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh 

vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oziroma uporabo Pravil je dokončna in velja za vse 

udeležence. 

V primeru, da se natečaj prekine zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, 

ki je škodo povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo.  

 

Oglaševanje prejetih fotografij in avtorske pravice 

Sodelujoči v nagradnem natečaju soglašajo, da njihove fotografije organizator in izvajalec objavljata 

in oglašujeta na organizatorjevih in drugih kanalih in za te potrebe na organizatorja brezplačno in 

brez omejitve prenašajo vse potrebne avtorske in druge pravice. Organizator lahko uporablja 

fotografije na naslednji način: 

- organizator in izvajalec lahko na Instagram profil BTC City, Facebook stran BTC City in spletni 

portal BTC City delita ali ''repostata'' objave oz. fotografije in storyje udeležencev nagradnega 

natečaja; 

- organizator in izvajalec lahko fotografije, s katerimi udeleženci sodelujejo v nagradnem 

natečaju, vzameta/shranita iz platforme/družbenega omrežja in kot kreativo uporabita za 

objave ali oglase na družbenih omrežjih, spletu in v drugih oblikah oglasnih materialov, kar 

zajema tudi oglase in objave v tiskanih medijih. 

Z objavo in pošiljanjem fotografij ali drugih materialov in sodelovanjem v natečaju sodelujoči v 

natečaju potrjuje, da razpolaga z vsemi avtorskimi pravicami na poslanem materialu in na 

organizatorja prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje vsebinsko in časovno neomejene 

predelave po preudarku organizatorja in številčno ter časovno neomejene objave poslanih fotografij 

in drugih materialov. Prenos avtorskih pravic je brezplačen. 

 

Upoštevanje priporočil NIJZ 

Sodelujoči v nagradnem natečaju so dolžni pri pripravi svojega stylefieja pomerjanja obutev, oblačil in 

dodatkov v trgovinah BTC Cityja upoštevati splošna priporočila NIJZ za preprečevanje COVID-19 in 

navodila, ki veljajo v trgovini v BTC Cityju, kjer stylefie pomerjanje opravljajo. 

 

Varovanje osebnih podatkov 

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje 

privolitev, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov in izvajalec kot obdelovalec osebnih 

podatkov obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, Facebook profil, Instagram profil, e-

mail naslov) za namen izvedbe nagradnega natečaja in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo 

udeleženec nagrajen. 

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno 

soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec in izvajalec kot obdelovalec osebnih 

podatkov obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov, kraj in poštna 

številka, davčna številka, telefon in e-mail naslov) za namen izvedbe nagradnega natečaja, obveščanja 
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zainteresirane javnosti o rezultatih nagradnega natečaja (v tem primeru se dovoljuje le objava imena 

in priimka nagrajenca ter njegovega uporabniškega imena Instagram profila, s katerim je sodeloval v 

natečaju), dostave/podelitve nagrade nagrajencu in za odvajanje akontacije dohodnine od nagrad. 

Organizator in izvajalec se obvezujeta, da bosta osebne podatke obdelovala in varovala v skladu z 

veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku 

takih podatkov ter da jih bosta uporabljala izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh Pravilih 

oziroma pogojih. 

Organizator in izvajalec nagradnega natečaja bosta osebne podatke, ki so potrebni za izročitev 

nagrade (ime in priimek, rojstni datum, naslov, kraj in poštna številka, davčna številka, telefon in e-

mail naslov), skrbno varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 

94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (Uradni list RS, št. 13/2007-UPB1, 

110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Organizator in izvajalec zagotavljata, da se 

osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namen izročitve nagrad. Organizator in izvajalec 

pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam. 

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do pisnega preklica hrambe 

osebnih podatkov s strani sodelujočega na info@btc-city.com.  

Osebni podatki udeležencev nagradnega natečaja iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 2. 

odstavka ter osebni podatki zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb iz. 3 odstavka tega člena se 

obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so 

bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradnega natečaja oz. podelitve nagrad. 

Osebni podatki nagrajencev, navedeni v zapisniku komisije, se hranijo še 1 leto od zaključka 

nagradnega natečaja. Osebni podatki nagrajencev iz 3. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 

10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše. 

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico: 

• zahtevati vpogled v svoje osebne podatke, 

• zahtevati popravek osebnih podatkov, 

• zahtevati blokiranje osebnih podatkov, 

• zahtevati izbris osebnih podatkov, 

• zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov, 

• zahtevati prenos osebnih podatkov, 

• vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru, če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši 

Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradnega natečaja ali 

prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradnem 

natečaju. 

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v 

zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede 

obdelave in varstva osebnih podatkov: 
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• izvajalec nagradnega natečaja in obdelovalec osebnih podatkov - podjetje, ki skrbi za operativno 

izvedbo nagradnega natečaja in nagraden izbor, 

• izvajalec kurirskih storitev (pošta v primeru dostave nagrad nagrajencem).     

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru organizatorjevih navodil in 

osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k 

varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. 

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo 

obrnite na: 

E-pošta: dpo@btc.si 

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno 

popravljeni. 

 

Drugo 

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico kadarkoli, nenapovedano in brez posebnega 

predhodnega obvestila spremeniti ali dopolniti Pravila tega nagradnega natečaja, če to zahtevajo 

pravni ali dejanski razlogi. 

S pristopom k nagradnemu natečaju sodelujoči sprejemajo navedena Pravila in pogoje nagradnega 

natečaja. V primeru, da so posamezne določbe teh Pravil nagradnega natečaja neučinkovite ali le-to 

postanejo, to ne vpliva na pravnomočnost ostalih pogojev o sodelovanju. Nadomesti jih ustrezen 

pravno veljavni predpis, ki namenu neveljavne določbe najbolje ustreza. 

Pravila in pogoji so obvezujoči za organizatorja, izvajalce, vse njune zaposlene in druge osebe, ki so 

kakorkoli povezane z nagradnim izborom, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne 

igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi. V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite 

elektronsko pošto na info@btc-city.com.  

Pravilnik nagradne igre stopi v veljavo z dnem 25. 5. 2021. Pravilnik je v času trajanja nagradne igre 

na vpogled na spletni strani organizatorja.  

Za presojo pravil nagradnega natečaja se uporablja slovensko pravo. 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je 

pristojno sodišče v Ljubljani.   

Ljubljana, 20. 5. 2021 

BTC d.d. 


