
Pravila in pogoji nagradne 
igre »Braun Escapebox: 
Brivnica Narobe« 
   
Splošne določbe 
Organizator Big Bang, d.o.o. Šmartinska cesta 152, 1000 
Ljubljana, matična številka 5464943, D.Š. SI18224326 (v 
nadaljevanju Big Bang, oziroma organizator) prireja nagradno 
igro Braun Escapebox: Brivnica Narobe v reklamne namene v 
trgovskem središču Citypark v Ljubljani in na spletnem mestu 
http://braun-escapebox.bigbang.si/ z znanimi dobitki (v 
nadaljevanju nagradna igra). 

Namen nagradne igre 
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Braun, 
aktivacija strank Big Bang in povečanje obiska na spletni strani 
www.bigbang.si  ter Facebook in Instagram facebook Big Bang 
Slovenija. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v 
skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa 
organizator nagradne igre.  

Sodelovanje v nagradni igri 
Nagradna igra poteka prek spletne strani http://braun-
escapebox.bigbang.si/, v živo na dogodku v nakupovalnem 
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središču Citypark in na družabnih omrežjih Facebook in 
Instagram.  

V nagradni igri za nagrade: 1x darilni bon za izdelke 
Braun v vrednosti 200 eur, 1x darilni bon za izdelke 
Braun v vrednosti 100 eur, 2x darilni bon za obisk sobe 
pobega Mindmaze sodelujejo: 
Osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki se strinjajo s temi pravili in pogoji, pod objavo o 
nagradni igri na spletni strani http://braun-
escapebox.bigbang.si/,  Facebook profilu Big Bang in/ali 
Instagram profilu Big Bang. Fizične osebe, ki so mlajše od 18 let, 
lahko vstopijo v sobo pobega in odgigrajo igro, a v nagradni igri 
sodelujejo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. 
skrbnika. Nakup ni pogoj za sodelovanje. 
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v Big Bangu in 
podjetju Orbico in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri 
izvedbi nagradne igre. 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v 
nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do 
svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov iz interneta itd.). 
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Trajanje nagradne igre in podrobnejši podatki o 
posameznih žrebanjih nagradne igre 
Nagradna igra bo potekala od 23. 10. 2018 do predvidoma 11. 11. 
2018. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja 
nagradne v skladu s temi pravili. 

Nagrade, žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev 
Nagrade in datum žrebanja so navedeni na spletni strani http://
braun-escapebox.bigbang.si/,  Facebook profilu Big Bang in 
Instagram profilu Big Bang. 

V nagradnem skladu so: 
· 1 x Big Bang darilni bon v vrednosti 200 € za izdelke Braun po 
izboru v vseh trgovinah Big Bang po Sloveniji 
· 1 x Big Bang darilni bon v vrednosti 100 € za izdelke Braun po 
izboru v vseh trgovinah Big Bang po Sloveniji 
· 2 x darilni bon v vrednosti 50 €/kos za obisk sobe pobega 
Mindmaze (MMLJ d.o.o., Trubarjeva 24, 1000 Ljubljana, 
Davčna: 28659473, Matična: 6709915000) 
Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne 
protivrednosti. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno 
vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša 
sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. 
Prenos nagrad na tretje osebe ni mogoč.  
Nagrajenci se določijo z žrebom. Žreb izvede komisija 
organizatorja. O vsakem žrebanju komisija sestavi zapisnik. 
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Komisija za primere, ko izžrebani dobitniki nagrad nagrade ne 
prevzamejo, izžreba rezervne nagrajence in sicer za vsako 
žrebanje nagrad posebej.  
Vsak nagrajenec bo pozvan, da svoje podatke (ime in priimek, 
stalni naslov bivališča, telefonsko številko, e-naslov, davčno 
številko ter kraj in datum rojstva) za vročitev nagrade pošlje kot 
zasebno sporočilo na Facebook facebook Big Bang Slovenija ali 
po e-pošti na naslov marketing@bigbang.si. Posamezniki mlajši 
od 18 let, prejmejo nagrado le ob predhodnem pisnem soglasju 
staršev oz. skrbnika. Če se na poziv, naj pošlje podatke, ne 
odzove v 5 dneh od razglasitve nagrajencev, nagrada pripade 
rezervnemu nagrajencu oziroma nagrajencem. Seznam 
nagrajencev hrani organizator nagradne igre. 
Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali 
poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena 
nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je 
navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno 
dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti 
nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je 
nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.  
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:  
· nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,  
· se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,  
· se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili 
in pogoji nagradne igre,  
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· se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v roku 
5 dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje 
organizator za podelitev nagrade,  
· v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali 
zakonita.  

Varovanje informacij in osebnih podatkov 
Organizator je upravljavec osebnih podatkov, ki jih upravljavcu 
posredujejo uporabniki s sodelovanjem v nagradni igri oziroma 
nagrajenci nagradne igre na način določen v teh pravilih. Zbrani 
osebni podatki se obdelujejo izključno za namen in zaradi 
izvajanja nagradne igre ter izpolnjevanje obveznosti 
organizatorja v zvezi z nagradno igro, na podlagi odločitve 
uporabnika za sodelovanje v nagradni igri oziroma na podlagi 
zakonitega interesa upravljavca osebnih podatkov v primeru 
sodelovanja v nagradni igri. Posredovanje osebnih podatkov je 
pogoj za sodelovanje v nagradni igri in za podelitev nagrad. 
Osebni podatki zbrani v nagradni igri za namen njenega 
izvajanja bodo po zaključku nagradne igre in podelitve nagrad 
nagrajencem izbrisani, razen osebnih podatkov iz 
dokumentacije v zvezi z nagrajenci, kot je opredeljeno v točki 
teh pravil z nazivom: »Dokumentacija«.  
Organizator upravlja z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi 
predpisi. Pravice uporabnikov v zvezi z njihovimi osebnimi 
podatki in druge informacije glede obdelave osebnih podatkov s 
strani organizatorja bodo po uveljavitvi Splošne uredbe o 



varstvu osebnih podatkov (t.j. Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016) objavljeni na 
spletni strani organizatorja. Kontakt pooblaščene osebe za 
varstvo osebnih podatkov, na katerega se lahko uporabniki 
obrnejo po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov je gdpr@bigbang.si. 
V primeru vdora v zbirko osebnih podatkov je odgovorno 
podjetje (Big Bang, d.o.o.) dolžno o nastalem dogodku obvestiti 
vse udeležence nagradne igre v 72 urah od zabeleženega vdora.  
Nagrajenci nagradne igre bodo s strani organizatorja zaprošeni 
za privolitev, da organizator objavi ime in priimek oz. Facebook 
naziv nagrajenca s povezavo na svoj profil na Facebook in/ali 
Instagram facebook Big Bang Slovenija ter na spletnem 
mestuhttp://braun-escapebox.bigbang.si/.   
Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih 
osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri, ter odpovejo 
svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki 
elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov 
gdpr@bigbang.si. V takšnem primeru ne bodo udeleženi pri 
nagradnem žrebanju.  

Odgovornosti organizatorja 
Big Bang, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
· morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook in/ali 
Instagram. 
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· morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada 
omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali 
drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo 
storitve, 
· kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči ali 
kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri 
ali pri uporabi nagrad, 
· nedostavljene pošiljke z nagradami. 
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.  
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati 
(višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem 
mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru 
organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani 
udeležencev. 
Davčne obveznosti  
Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z 
Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost 
nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator 
bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom 
določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal 
akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi 
predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in 
davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka 
v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne 
obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno 
dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.  



Dokumentacija  
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in 
sicer:  
· dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre 
ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) 
leta;  
· dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih 
podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi 
davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj 
navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s 
svojimi internimi akti.  
Končne določbe 
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to 
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na 
strani javnosti. Spremembe bodo objavljene nawww.bigbang.si 
in na Facebook strani Big Bang Slovenija. 
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri 
organizatorju nagradne igre in na spletnih straneh 
www.bigbang.si ali Facebook strani Big Bang Slovenija, za 
dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na 
marketing@bigbang.si. 
Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja 
pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. 
Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi 
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ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki 
jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se 
posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook. 
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni 
mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta 
pravila začnejo veljati z dnem sprejema.


