
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI V OKVIRU RAZISKAVE O 
ZADOVOLJSTVU KUPCEV V MERKURJEVIH TRGOVSKIH CENTRIH IN NA SPLETU 

  
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
Organizator raziskave, nagradne igre in imetnik podatkov iz naslova raziskave »Zadovoljstvo kupcev Merkurjevih 
trgovskih centrov in na spletu« je družba MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo (v 
nadaljevanju: organizator ali Merkur). 
Pravila raziskave in nagradne igre so podrobneje opisana v nadaljevanju in so objavljena na spletni strani 
organizatorja www.merkur.si/anketa. Nagradna igra poteka v času izvajanja raziskave, izpolnitev ankete o 
zadovoljstvu kupcev Merkurjevih trgovskih centrov pa je pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
Z izpolnitvijo ankete in s pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s temi 
pravili in jih v celoti sprejemajo. 
 
2. RAZISKAVA  
 

2.1. Namen  
Raziskava se opravlja z namenom pridobitve povratnih informacij in uporabniških izkušenj s strani kupcev 
Merkurja, s ciljem izboljšanja ponudbe in storitev v Merkurjevih trgovskih centrih in na spletu.  
 

2.2. Pogoji za sodelovanje v raziskavi  
V raziskavi lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, 
ki sprejemajo ta pravila, in ob obisku Merkurjevega trgovskega centra ali spletne trgovine Merkur poleg računa 
prejmejo kupon oz. povabilo s kodo za sodelovanje v raziskavi.  
V raziskavi ne morejo sodelovati:  

- zaposleni pri organizatorju, 
- zaposleni v franšizah organizatorja,  
- vse druge fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji raziskave.  

 
2.3. Generiranje kode 

V vseh Merkurjevih trgovskih centrih in na spletu (spletna trgovina) se bo v času izvajanja raziskave poleg 
izdanega računa izpisal kupon oz. povabilo s kodo za sodelovanje v raziskavi. 
Pridobljena koda omogoča sodelovanje v raziskavi in ne zagotavlja avtomatičnega prejema nagrade v nagradni 
igri, ki poteka v okviru raziskave. 
Organizator ne odgovarja za izgubljene, ukradene, neberljive ali uničene kode. 
 

2.4. Veljavnost kode  
Vsaka koda je veljavna tri dni. Po preteku treh dni s to kodo ni več mogoče sodelovati v raziskavi. Vsaka koda se 
lahko uporabi le enkrat. 
 

2.5. Vstopne točke 
Posameznik lahko sodeluje v raziskavi tako, da obišče spletno stran organizatorja www.merkur.si/anketa in 
vnese kodo za sodelovanje v raziskavi, ki jo prejme izpisano na kuponu poleg računa, ter v celoti izpolni anketo. 
 

2.6. Čas izvajanja raziskave 
Raziskava se izvaja od 19.4.2022 do vključno 15.5.2022. 
V skladu z 2.4. točko organizator preneha izpisovati kupone s kodo za sodelovanje v raziskavi dne 12.5.2022, 
posameznik pa lahko kodo uporabi in z njo sodeluje v nagradni igri do vključno 15.5.2022. 
Organizator si pridržuje pravico, da se v posameznem Merkurjevem trgovskem centru kuponi s kodo prenehajo 
izpisovati pred potekom raziskave, če za ta trgovski center prejme zadostno število izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov. Enako smiselno velja za spletno trgovino Merkur. 
 
 
 

https://www.merkur.si/anketa
https://www.merkur.si/anketa


2.7. Delovanje storitev 
Organizator ne odgovarja za nezmožnost sodelovanja v raziskavi zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in napak 
pri internetnih povezavah, ki bi nastale pri ponudniku internetne storitve oziroma telefonskem operaterju. 
Organizator tudi ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe s strani 
posameznika.  
 

2.8. Tajnost rezultatov raziskave  
Organizator bo vse podatke, pridobljene z raziskavo, varoval kot poslovno skrivnost.  
 
3. NAGRADNA IGRA ZA SODELUJOČE V RAZISKAVI »Zadovoljstvo kupcev Merkurjevih trgovskih centrov« 
 

3.1. Trajanje nagradne igre in pogoji za sodelovanje 
Nagradna igra poteka v času izvajanja raziskave, to je od 19.4.2022 do vključno 15.5.2022. 
Izpolnitev ankete je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja v nagradni igri in izpolnijo vse potrebne korake za sodelovanje. 
Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. 
 
Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri na dva načina: 

a. Z izpolnitvijo ankete v celoti na spletni strani organizatorja www.merkur.si/anketa tako, da posameznik 
pred reševanjem ankete v aplikacijo vpiše kodo, izpisano na kuponu za sodelovanje v raziskavi in hkrati 
soglaša s temi pogoji in pravili sodelovanja.  

b. S klikom na gumb »NASLEDNJA STRAN« na spletni strani organizatorja www.merkur.si/anketa in v celoti 
izpolni anketo ter soglaša s temi pogoji in pravili sodelovanja. 

 
V postopku izpolnjevanja ankete mora posameznik navesti zahtevane kontaktne podatke, ki so pogoj za 
obveščanje sodelujočih o morebitnem prejemu nagrade. Udeleženec je dolžan navesti resnične in pravilne 
zahtevane podatke, sicer organizator ne prevzema odgovornosti za neuspešno izročitev nagrade. Organizator 
ne odgovarja za nepopolne prijave ali prijave z napačnimi podatki. 
Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo 
vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov itd.). Vsak 
udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat. 
 

3.2. Nagrada in nagradno žrebanje 
Nagradni sklad obsega: 
10 x darilna kartica Merkur v vrednosti 30 EUR 
 
Žrebanje bo potekalo z naključnim računalniškim izborom izmed vseh udeležencev nagradne igre ob prisotnosti 
tri-članske interne komisije. Izžrebanih bo 10 udeležencev (v nadaljevanju: nagrajenec). Nagrajenec je lahko 
nagrajen le enkrat in sicer za nagrado, za katero je bil izžreban najprej. Rezervnih nagrajencev ne bomo izžrebali. 
Nagradno žrebanje bo izvedeno dne 18.5.2022 na sedežu organizatorja in ni javno. O rezultatih nagradne igre 
bo komisija sestavila zapisnik, ki se hrani pri organizatorju. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj 
ni možna. 
 

3.3. Obveščanje in objava nagrajencev ter prevzem nagrade 
Nagrajenec bo pisno obveščen o nagradi prek naslova elektronske pošte, ki ga je navedel ob izpolnitvi ankete, v 
roku 5 dni po opravljenem žrebanju. Nagrajenec mora do 1.6.2022 posredovati svoje podatke (ime, priimek, 
telefon in naslov bivališča) organizatorju. V primeru, da nagrajenec le-teh ne posreduje v roku, se šteje, da se 
nagradi odpoveduje. Nagrajenec bo o podrobnih navodilih glede prevzema nagrade obveščen po elektronski 
pošti oz. na poštni naslov s strani organizatorja. 
Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem imenu, priimku in prejeti nagradi 
javno objavijo ter da se izročitev nagrade dokumentira z avdio-video napravami in posnetek nato objavi na 
spletni strani organizatorja www.merkur.si/anketa. 

https://www.merkur.si/anketa
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Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče 
prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali uporabo nagrade, krije nagrajenec 
sam. 
Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR in zato niso obdavčene v skladu z veljavnimi predpisi. 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v 
nasprotju s temi pravili ali ne posreduje podatkov do 1.6.2022. Organizator je v tem primeru prost vseh 
obveznosti, ki jih ima do nagrajenca v tej nagradni igri. 
 

3.4. Varstvo osebnih podatkov 
Udeleženci v nagradni igri in raziskavi soglašajo, da družba MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 
Naklo, (v nadaljevanju upravljavec) kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih 
osebnih podatkov posameznikov v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih 
podatkov ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi. Upravljavec zbira in obdeluje  e-naslov udeležencev nagradne igre 
ter sledeče osebne podatke nagrajenca: ime, priimek,  veljaven elektronski naslov, telefonska številka, naslov 
oz. kraj bivališča. Nagrajenec organizatorju dovoljuje objavo imena in priimka ter kraja bivališča.  Raziskave so 
anonimne, zato osebnih podatkov udeležencev raziskav ne obdelujemo. Z izpolnitvijo zahtevanih korakov za 
sodelovanje v raziskavi in nagradni igri se šteje, da sodelujoči pristopi k sodelovanju in sprejema ta pravila in 
pogoje. S sodelovanjem v nagradni igri in raziskavi sodelujoči dovoljujejo uporabo navedenih osebnih podatkov 
upravljavcu v sledeče namene: izvedba nagradne igre in raziskave ter marketinški nameni.  

Pridobljeni podatki se bodo obdelovali za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili 
podatki pridobljeni. Skladno z določili zakonodaje iz področja varstva osebnih podatkov, se bodo podatki po 
uresničitvi namena obdelave izbrisali, oz. uničili. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost 
dostopa, dopolnitve, popravka, blokiranja oz. omejitve obdelave, ugovora in izbrisa osebnih podatkov skladno z 
veljavnimi predpisi.  Preklic privolitve lahko posameznik poda s pisno izjavo, posredovano na naslov  
organizatorja ali na elektronski naslov: info@merkur.si, pri čemer pa preklic privolitve ne vpliva na zakonitost 
obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Več o osebnih podatkih na povezavi 
https://www.merkur.si/varstvo-osebnih-podatkov. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če 
posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju 
kot upravljalcu, ne bo mogel sodelovati v igri oz. ni upravičen do nagrade. Organizator zagotavlja, da se bodo 
posredovani podatki obravnavali v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih 
podatkov in ne bodo, brez privoljenja, posredovani katerikoli tretji osebi.  

 
3.5. Odgovornost organizatorja 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in 
internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja 
uporabe storitev.  
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, 
povezani s pravicami glede lastništva nagrade, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, 
ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil 
osebi nagrajenca oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu 
oz. pismu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti 
za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s 
pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 
 
4. KONČNE DOLOČBE 
  
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo 
udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Avtentično tolmačenje teh 
pravil določa izključno organizator. 
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko preneha izvajati 
raziskavo in odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru 
udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 



Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z raziskavo in nagradno igro, lahko uporabniki 
pošljejo na e-mail: info@merkur.si. Vse pritožbe ali ugovore glede raziskave ali nagradne igre rešuje organizator 
in o njih dokončno odloča. 
Organizator raziskave in nagradne igre »Zadovoljstvo kupcev Merkurjevih trgovskih centrov« je MERKUR 
trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. 
 
 
V Naklem, 15.4.2022 
 


