
SPLOŠNO O NAGRADNI IGRI (1. člen) 

S temi pravili sodelovanja v nagradni aktivnosti “Pikseliraj se” (v nadaljevanju: »pravila«) organizator 
opredeljuje pogoje za sodelovanje v nagradni aktivnosti “Pikseliraj se” (v nadaljevanju: »aktivnost«), 
potek aktivnosti ter pravice in obveznosti organizatorja, udeležencev in nagrajencev. 

S sodelovanjem v sklopu aktivnosti udeleženec potrjuje seznanjenost in soglašanje z vsemi 
določbami, navedenimi v teh pravilih sodelovanja. 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil aktivnosti, če je to neizogibno potrebno zaradi 
komercialne narave aktivnosti, tehničnih vzrokov ali iz drugih razlogov na strani organizatorja ali 
javnosti. Vse odločitve organizatorja, vključno z izborom nagrajencev, so dokončne in udeleženci 
nimajo pravice pritožbe.  Za tolmačenje teh pravil je izključno pristojen organizator. 

V primeru, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v aktivnosti, da ne soglaša s pravili 
sodelovanja oziroma krši zaveze ali ne izpolnjuje obveznosti dogovorjenih, kot so opredeljene v teh 
pravilih sodelovanja, ni upravičen do nagrade in si organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli 
drugemu udeležencu aktivnosti, skladno s temi pravili. 

Vsi podatki in informacije so posredovani izvajalcu oz. organizatorju. Vsa vprašanja, povezana z 
nagradnimi aktivnostmi, pošljite na e-poštni naslov info@april8.si.  

 

ORGANIZATOR IN IZVAJALEC (2. člen) 

Nagradna igra poteka v organizaciji družbe T-2 d.o.o. Verovškova ulica 64A, Ljubljana, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: »organizator«). 

Pod nadzorom in po navodilih organizatorja nagradna igra v delu izvaja družba April 8, digitalna 
agencija, d. o. o. Hrvaška ulica 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »izvajalec«). 

 

NAMEN (3. člen) 

Namen aktivnosti je promocija storitev organizatorja. V ta namen bodo oblikovani NFT-ji, ki jih bo v 
imenu organizatorja izdal izvajalec (v nadaljevanju “NFT” ali “nagrada”). 

Nagradna igra poteka na uradni spletni strani »t-2.net«, ki jo upravlja organizator (v nadaljevaju 
»spletna stran«), in sicer od 1. 8. 2022 do vključno 15. 9. 2022.  

Za namene izvedbe nagradne igre je izvajalec ustvaril spletno stran https://www.t-2.net/pixeliraj-se 
(v nadaljevanju spletna stran), na kateri so navedene informacije, povezane z nagradno igro. 

Udeleženci bodo na spletni strani lahko sodelovali v nagradni aktivnosti. 

• Nagradna aktivnost 1: Udeleženec, ki na spletni strani odda svoj unikaten pikseliran selfie 
(tj. fotografija samega sebe) bo sodeloval v nagradnem žrebanju za glavne nagrade 

• Nagradna aktivnost 2: Udeleženec, ki na spletni strani odda svoj unikaten pikseliran selfie 
in se poveže s svojo digitalno denarnico, bo sodeloval v nagradnem žrebanju za glavne 
nagrade in v žrebanju za prejem unikatnega selfija v obliki NFT žetona.  

Po zaključku aktivnosti, bodo upravičenci do nagrade presumerjeni na potrditveno stran o 
sodelovanju. Nadzor nad potekom nagradne igre bo izvajala tričlanska komisija, ki jo imenuje 



organizator. O poteku nagradne igre bo komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku natečaja bosta 
organizator in izvajalec hranila na svojem poslovnem naslovu. 

 

POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA (4. člen) 

V aktivnosti lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se strinjajo s pravili sodelovanja in imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji. 

V sklopu nagradne aktivnosti sodeluje vsak posametnik, ki skladno z navodili organizatorja sledi 
korakom za ustvarjanje unikatnega pikseliranega selfija. Pogoj za udeleženca, da prejme nagrado, ki 
je predmet te aktivnosti je: 

• Sodelujoči pikselira (avtorski) selfie in ga naloži v galerijo slik ter odda svoj e-poštni naslov 
ter se strinja s pogoji nagradne igre. 

V sklopu nagradne aktivnosti za pridobivanje NFT-jev  sodeluje vsak posameznik, ki skladno z navodili 
organizatorja sledi korakom pridobivanja NFT-jev. Pogoj za udeleženca, da prejme nagrado, ki je 
predmet te aktivnosti je: 

• Sodelujoči pikselira (avtorski) selfie in ga naloži v galerijo slik, odda svoj e-poštni naslov in 
naslov digitalne denarnice ter se strinja s pogoji nagradni igre. 

• Sodelujoči si naloži MetaMask digitalno denarnico (link) in se prijavi vanjo. 

• Sodelujoči poveže svojo MetaMask denarnico s spletno stranjo. 

Udeleženec se strinja, da oddano fotografijo organizator uporabi v namen promocije nagradne 
igre. 

Prepoved sodelovanja v sklopu aktivnosti imajo zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani 
ter zaposleni pri izvajalcu in drugih zunanjih partnerjih, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri 
organiziranju in izvedbi nagradnega natečaja. Navedeni bodo iz natečaja izključeni s strani 
organizatorja. 

Organizator in izvajalec se ne obvezuje, da bo pregledoval vsebine, ki jih objavljajo uporabniki 
(fotografije, komentarje), si pa pridržujeta pravico do njihovega pregledovanja in umika iz katerega 
koli razloga in po lastni presoji. Udeleženec nagradne igre je v celoti odgovoren za oddano vsebino in 
kakovost vsebin, ki jih posreduje. Udeleženec se zavezuje, da je avtor selfieja in da je oddal lastno 
fotografijo (samega sebe). Udeleženec se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v 
objavo vsebin: 

• na katerih bodo tretje osebe, 
• ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile 

lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,  
• ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi 

in moralo.  

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega 
vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju 
organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, izloči iz nagradne igre. Udeleženci imajo 
pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino na e-naslov: info@april8.si  pri čemer morajo 
navesti naslov (ime) vsebine in opis, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi 



podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorja utemeljena, bo organizator 
objavljeno vsebino odstranil iz aplikacije najkasneje v roku 4 delovnih dni od prejema prijave.  

Udeleženec, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil 
organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.  

 

MLADOLETNI UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE (5. člen) 

V primeru, da so nagrajenci osebe, mlajše od 18 let, mora nagrajence zastopati oseba, starejša od 18 
let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da te mladoletne osebe 
zastopa. 

 

NAGRADA (6. člen) 

PRAKTIČNE NAGRADE 

Nagradni sklad: 

1. Nagrada: WASUP, sup deska, v vrednosti 347 € 
2. Nagrada: Blouetooth zvočnik Flip 5, v vrednosti  81 € 
3. Nagrada: Mobilni telefon Xiaomi 12, v vrednosti 671 € 

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi 
ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi 
za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR, organizatorju ali izvajalcu dolžan sporočiti davčno številko.  

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja in izvajalca. Organizator 
in izvajalec bosta za nagrajence od vrednosti nagrad odvedla akontacijo dohodnine v skladu z 
veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan 
poravnati prejemnik nagrade sam.  

V primeru, da bo glavni nagrajenec mladoletna oseba, bosta organizator in izvajalec odvedla 
akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. 

Organizator in izvajalec bosta dobitniku nagrade po pošti poslala potrdilo, ki se bo nanašalo na 
vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka, v kolikor višina vrednosti nagrade presega 
znesek 42 EUR. Dobitnik, ki bo prejel obvestilo, je dolžan to napovedati v svoji dohodninski napovedi. 
Organizator in izvajalec nista odgovorna za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi 
nagradami. 

Nagrajenec lahko nagrado prevzame na naslovu izvajalca, Hrvaška ulica 16, 1000 Ljubljana, oziroma 
po dogovoru z nagrajencem nagrado pošlje priporočeno po pošti na naslov, ki ga mora nagrajenec 
pravočasno (v roku 10 dni od poziva) posredovati. 

NFT 

Izvajalec bo enkrat tedensko (vsak torek od začetka nagradne aktivnosti) v obdobju trajanja nagradne 
aktivnosti izdal največ 50 unikatnih NFT-jev, ki jih bodo kot nagrado brezplačno prejeli sodelujoči 
direktno v svojo digitalno denarnico v sklopu nagradne aktivnosti. Vsak NFT ima unikaten opis in je 
označen s svojo serijsko številko. NFT žetoni bodo vsakič dodeljeni prvim 50 udeležencem v nagradi 
igri.  



NFT ("non-fungible token") je oblika kripto sredstva, ki se izda z uporabo tehnologije veriženja 
podatkovnih blokov ("blockchain"). NFT se hrani v kripto denarnici, do katere ima dostop (privatni 
ključ) njen lastnik. NFT je možno prenašati med različnimi denarnicami ter med denarnicami in 
organiziranimi trgi za trgovanje, ki podpirajo trgovanje s takimi kripto sredstvi. 

NFT žetoni, ki bodo izdani v sklopu te nagradne aktivnosti, bodo izdani na blockchain platformi 
Polygon. Organizator in izvajalec nimata vpliva na delovanje platforme Polygon. 

 
Omejitve glede nagrad: 

• Vsak posameznik sme prejeti največ en NFT. 
• Nagrajenec ne more zamenjati prejetega NFT-ja za drug NFT (NFT z drugo serijsko 

številko). 
• Nagrajenec ne more zamenjati NFT-ja za drugo nagrado. 

Druge pomembne informacije glede nagrad: 

• NFT-ji se nagrajencem podelijo brezplačno.  
• Ob izdaji NFT nima monetarne vrednosti. Organizator in izvajalec ne jamčita, da bo 

katerikoli izdani NFT v prihodnosti imel monetarno vrednost. 
• Nagrajenec mora imeti digitalno denarnico, da lahko prejme NFT. 
• Razpolaganje s kripto sredstvi, kot so na primer NFT-ji v nekaterih jurisdikcijah lahko 

ustvarja davčne obveznosti za imetnike teh sredstev. Vsak nagrajenec prevzema 
obveznost plačila morebitnih davčnih obveznosti iz naslova prejema nagrade ali iz 
naslova razpolaganja z NFT-jem potem, ko nagrajenec prejme NFT v svojo kripto 
denarnico s strani izvajalca. 

• Nagrajenec lahko s NFT-jem prosto razpolaga, kar pomeni da ga lahko prenaša na druge 
kripto denarnice ali ga uvrsti v trgovanje na organiziranem trgu (centralizirana ali 
decentralizirana kripto borza). 

 

IZBOR NAGRAJENCEV (7. člen) 

PRAKTIČNE NAGRADE 

Med vsemi, ki bodo izpolnjevali pogoje sodelovanja v nagradi igri, bodo izžrebani 3 nagrajenci, ki 
bodo prejeli eno izmed treh glavnih nagrad definiranih v 6. členu tega pravilnika.  

Žrebanje nagrajencev se bo izvajalo elektronsko po zaključku nagradne aktivnosti, nagrajenci bodo v 
roku 3 dni obveščeni preko elektronskega sporočila na e-naslov, ki so ga navedli ob prijavi.  

Žrebanje nagrajencev se bo izvedlo s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega 
algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije bo 
pripravil zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. 
Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja in izvajalca. 

NFT 

Pri nagradni aktivnosti je prvih 50 sodelujočih vsak teden upravičenih do nagrade. Vsak, ki pravilno 
dokonča nagradno aktivnost in posreduje svoj naslov denarnice je upravičen do nagradnega NFT-ja, 
če je to storil med prvimi 50 sodelujočimi v tednu. Nagrajenec se prostovoljno odloči, ali bo 



organizatorju posredoval zahtevane osebne podatke. Posredovanje teh podatkov je pogoj za 
upravičenost do prejema NFT žetona. 

PREVZEM PRAKTIČNIH NAGRAD (8. člen) 

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja ali izvajalca preko e-pošte 
predložiti naslednje osebne podatke:  ime in priimek, naslov ter davčno številko. Za potrebe 
obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. 

Če nagrajenec v desetih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi 
pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V takem primeru sta organizator in 
izvajalec prosta vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa bo ostala nepodeljena. 

Osebe mlajše od 18 let morajo za prevzem nagrade, hkrati s posredovanjem podatkov, organizatorju 
predložiti tudi pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. 

Če nagrajenec nagrado odkloni, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter sta tako organizator in izvajalec 
v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti, vezanih na to nagradno igro. Hkrati organizator 
pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Pravice prevzema nagrade ni 
mogoče prenesti na tretjo osebo. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče. 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:  
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,  
• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,  
• se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.  

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. 
 

OBVEZNOSTI, ZAVEZE IN IZJAVE UDELEŽENCA TER NAGRAJENCA (9. člen) 

Udeleženec aktivnosti ima v okviru aktivnosti naslednje obveznosti in zaveze: 

• Če želi nagrajenec prejeti NFT žeton, je udeleženec dolžan ustvariti svojo kripto denarnico, 
kamor izvajalec nagrajencu prenese NFT (glej točko Kripto denarnica). 

• Spoštovati mora morebitna druga navodila organizatorja ali izvajalca, v povezavi z 
podeljevanjem nagrade. 

• Obveznost plačila davčnih obveznosti, če te nastanejo nagrajencu kot posledica prejema 
nagrade (ali nadaljnjega razpolaganja z nagrado). 

Udeleženec nagradne igre brezpogojno izjavlja da: 

• Da je avtor fotografije oziroma, da je oddal fotografijo sebe.  
• Nosi vso odgovornost za škodo, ki bi nastala v primeru oddaje fotografije tretje osebe, ki 

ne soglaša z uporabo fotografije.  
• Soglaša z zbiranjem, obdelovanjem ter objavo osebnih podatkov na način, kot je 

opredeljen v 12. členu teh pravil sodelovanja (Osebni podatki udeležencev). 
• Soglaša s komercialno uporabo (objava na socialnih omrežjih organizatorja, spletni strani, 

spletnih portalih, v propagandnem materialu, itd.) oddane fotografije, osebnega imena in 
kraja bivanja. 

• Prevzema vso odgovornost za kakršno koli materialno ali nematerialno škodo ali druge 
posledice, ki bi jih utrpel udeleženec, zaradi sodelovanja v natečaju. 



• Prevzema vso odgovornost v primeru, da v državi nagrajenca velja zakonodaja, ki 
preprečuje ali omejuje razpolaganje s kripto sredstvi. 

• Je seznanjem s tveganji, ki jim je imetnik kripto sredstev izpostavljen pri upravljanju s temi 
sredstvi in ta tveganja sprejema ter potrjuje razumevanje pravne narave kripto sredstev.  

 

KRIPTO DENARNICA (10. člen) 

Ob začetku aktivnosti bo izvajalec vsak teden ustvaril NFT-je. Udeleženec mora imeti digitalno 
denarnico in vpisati svoj e-naslov na ustrezno mesto na spletni strani organizatorja, če želi prejeti 
NFT. Ko uspešno opravi nagradno aktivnost, se poveže z kripto denarnico in avtomatsko prejme NFT 
na svoj kripto račun.  

Obveznosti nagrajenca so, da: 

• v celoti sledi navodilom izvajalca v zvezi z odpiranjem kripto denarnice in hranjenjem 
privatnega ključa denarnice; 

• ustvari kripto denarnico pred začetkom sodelovanja v nagradni igri; 
• da sprejme vse potrebne ukrepe, ki zagotavljajo integriteto kripto denarnice in ki 

preprečujejo neavtoriziran dostop do kripto sredstev v denarnici; 
• da po prejemu nagrade izpolni svoje obveznosti do organizatorja v povezavi z 

marketinškimi aktivnostmi. 

 

OBVEZNOSTI IN PRAVICE ORGANIZATORJA IN IZVAJALCA (11. člen) 

Organizator in izvajalec imata v okviru natečaja naslednje obveznosti in zaveze: 

• preko spletne strani in instagram profila obvestiti udeležence o kakršnih koli spremembah 
natečaja; 

• obvestiti nagrajenca o upravičenosti do prejema nagrade; 
• pravočasno in na razumljiv način posredovati nagrajencu navodila glede odprtja kripto 

denarnice in prevzema nagrade; 
• potem ko nagrajenec posreduje podatke o svoji kripto denarnici, izvajalec zagotovi prenos 

NFT-ja najkasneje v roku treh delovnih dni; 
• upravljata osebne podatke strank skladno z določbami 12. člena teh pravil sodelovanja 

(osebni podatki udeležencev). 

 

Organizator ima v okviru natečaja naslednje pravice: 

• spreminjati pravila, pogoje in potek natečaja, če o tem pravočasno in na ustrezen način 
obvesti udeležence; 

• začasno prekiniti potek natečaja, če ima za to utemeljene razloge in če o tem pravočasno 
in na ustrezen način obvesti udeležence; 

• dokončno prekiniti (odpovedati) natečaj, če ima za to utemeljene razloge in če o odpovedi 
natečaja pravočasno in na ustrezen način obvesti udeležence; 

• zavrniti podelitev nagrade nagrajencu, če oceni da je nagrajenec na kakršenkoli način kršil 
pravila natečaja, kot so določena v teh pravilih. 



 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA (12. člen) 

Organizator v nobenem primeru ne odgovarja: 

• za kakršne koli tehnične ali druge motnje na spletni strani ali socialnih omrežij, ki začasno 
ali trajno onemogočajo dostop do spletne strani ali Instagram profila; 

• za kakršne koli tehnične ali druge motnje na blockchain platformi Polygon, ki se uporablja 
ki začasno ali trajno onemogočajo ustvarjanje ali prenašanje NFT (in drugih kripto 
sredstev); 

• za trajno ali začasno izgubo NFT, ki je že bil prenešen v kripto denarnico nagrajenca 
(odgovornost preide na nagrajenca s trenutkom, ko nagrajenec nagrado prejme v svojo 
kripto denarnico); 

• za kakršne koli tehnične ali druge motnje na blockchain platformi Polygon, ki vplivajo na 
možnost prenosa NFT potem, ko je bil NFT že prenesen v kripto denarnico nagrajenca ali 
na normalno delovanje kripto denarnice; 

• za kakršno koli škodo, ki bi udeležencem nastala kot posledica začasne ali trajne prekinitve 
(odpovedi) nagradne igre s strani organizatorja; 

• za kakršno koli škodo, ki bi nagrajencu nastala kot posledica neupoštevanja navodil glede 
ustvarjanja kripto denarnice in razpolaganja z NFT; 

• za kakršno koli škodo, ki bi nagrajencu nastala kot posledica neustreznih ukrepov 
namenjenih varovanju integritete kripto denarnice; 

• za kakršne koli davčne obveznosti, ki bi nagrajencu nastale kot posledica prejema nagrade; 
• za kakršno koli škodo, ki bi nagrajencu nastala kot posledica uradnih postopkov pristojnih 

organov, če za nagrajenca velja zakonska omejitev razpolaganja s kripto sredstvi; 
• za kakršnokoli škodo, ki nastane kot posledica dejanja na strani udeleženca ali nagrajenca; 
• za kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi ravnanja na strani izvajalca (odgovornost prevzame 

izvajalec); 
• za drugo škodo, ki je rezultat višje sile oziroma rezultat okoliščin na katere organizator in 

izvajalec nimata vpliva. 

 

OSEBNI PODATKI UDELEŽENCEV (13. člen) 

Organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov zbirata in obdelujeta (skupaj: upravljata) 
osebne podatke udeležencev skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta z dne 27. 4. 
2016 (v nadaljevanju GDPR) in/ali v skladu z relevantno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih 
pravic. 

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hranita organizator in izvajalec, in sicer: 

• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter zbrane podatke, kakor tudi 
ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre eno (1) leto; 

• osebni podatki udeležencev se hranijo do zaključka nagradne igre, 
• 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 in izvajalec nagradne igre dokumentacijo komisijsko 
uničita v skladu s svojimi internimi akti. 



Organizator in izvajalec upravljata z oddanimi fotografijami v času nagradne igre. Po poteku nagradne 
igre bodo oddane fotografije izbrisane iz spletne strani https://www.t-2.net/pixeliraj-se. 

Organizator in izvajalec upravljata le osebne podatke, ki jih prostovoljno posreduje nagrajenec potem, 
ko izvajalec obvesti udeleženca nagradne igre o upravičenosti do nagrade in ga zaprosi za 
posredovanje kontaktih podatkov ter osebnega imena in priimka ter davčne številke. 

Namen obdelave osebnih podatkov nagrajencev je, da  bodo zbrani osebni podatki uporabljeni 
izključno za namen celotne izvedbe natečaja in marketinških aktivnosti organizatorja po zaključku 
natečaja. Marketinške aktivnosti bodo vezane izključno na natečaj oziroma na nagrado. 

Osebni podatki nagrajencev, ki se bodo zbirali so ime, priimek, naslov, elektronski naslov, davčna 
številka, številka mobilnega telefona in opcijsko številka kripto denarnice, v primer, da nagrajenec 
prejme NFT žeton. 

Organizator in izvajalec kot upravljalca podatkov zbrane osebne podatke skrbno varujeta in dovolita 
dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se zavezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Osebne podatke 
sodelujočih organizator lahko posreduje pogodbenim obdelovalcem podatkov, kolikor je to potrebno 
za izpolnjevanje nalog v okviru izvedbe tega natečaja, in sicer družbi April 8, digitalna agencija, d.o.o., 
Hrvaška ulica 16,1000 Ljubljana (izvajalec). 

Pogodbena obdelovalca osebnih podatkov smeta obdelovati osebne podatke le v okviru odobritve ali 
naročila, ki ga prejmeta od organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in izključno za namene 
izvedbe nagradne igre v skladu s temi pravili. 

Organizator in izvajalec osebnih podatkov ne bosta prenašali ali obdelovali izven Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP). Organizator, izvajalec in agencija pridobljenih osebnih podatkov v 
nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam. 

V času trajanja upravljanja osebnih podatkov ima udeleženec iz tega naslova vse pravice, ki mu jih 
podeljuje GDPR in/ali nacionalna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov, med drugim pravico 
do vpogleda, prepisa in popravka ter pravico zahtevati, da organizator preneha uporabljati osebne 
podatke za namene neposrednega trženja. 

Organizator in izvajalec osebna imena in kraj bivanja nagrajencev lahko objavi na spletni strani, na 
instragram profilu in drugih socialnih omrežjih organizatorja, tiskanih in spletnih medijih ter povsod 
drugje, če je to skladno z organizatorjevo trženjsko strategijo v povezavi z natečajem in nagradami 
natečaja. 

Z objavami organizatorja iz prejšnjega odstavka nagrajenec izrecno soglaša. 

Za vsa vprašanja glede obdelave podatkov ali pravic se sodelujoči lahko obrnejo na splošni 
elektronski naslov izvajalca: info@april8.si.  

 

TVEGANJA IZ NASLOVA RAZPOLAGANJA S KRIPTO SREDSTVI IN PRAVNA NARAVA KRIPTO 
SREDSTEV (14. člen) 

Iz naslova razpolaganja s kripto sredstvi, kar med drugim obsega imetništvo, prenašanje in hranjenje, 
izvira več oblik valutnega, operativnega, regulatornega, likvidnostnega, tehničnega in drugega 
tveganja: 

• Tveganje izgube dela ali celotnega finančnega vložka v kripto sredstvo. 

mailto:info@april8.si


• Tveganje velike volatilnosti cene kripto sredstva. 
• Verjetnost, da pretekli donosi ne predstavljajo nobene garancije za prihodnje donose. 
• Regulatorno tveganje zaradi nedefiniranega pravnega okvirja. 
• Regulatorno tveganje zaradi sprememb davčne zakonodaje. 
• Regulatorno tveganje prepovedi ali omejevanja transakcij s kripto sredstvi. 
• Nelikvidnost posameznih kripto sredstev. 
• Tveganja, povezana z e-denarnicami (npr. Metamask wallet). 
• Napaka v delovanju ali nedelovanje blockchain omrežja. 
• Tveganje za napad na posamezno blockchain omrežje (51 % možnost napada). 
• Tveganja delovanja posamezne kriptoborze (centralizirane ali decentralizirane). 
• Tveganje, ki izhaja iz nove tehnologije. 
• Kripto sredstva niso regulirani finančni instrument. Izdajatelji kripto sredstev niso 

regulirane finančne institucije. 
• Morebitna izguba premoženja v kripto sredstvih ni zavarovana z nobeno shemo, kot to 

velja za depozite prebivalstva pri bankah. 
• V določenih državah je razpolaganje s kripto sredstvi prepovedano. 

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zgornjimi tveganji in ta tveganja 
sprejema ter da je seznanjen s pravno naravo kripto sredstev, med katera spadajo tudi NFT-ji. 

 

KONČNE DOLOČBE (15. člen) 

REKLAMACIJE 

Vse pritožbe in reklamacije, razen reklamacij v zvezi s ponudnikom poti, v zvezi z izvedbo nagradne 
igre rešujeta organizator in izvajalec. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo 
odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil nagrajenca oziroma po potrebi tudi druge udeležence. 

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo organizator udeleženca napotil na ponudnika 
poti.  

 

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE 

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 1. 8. 2022. Pravila so, v času trajanja nagradne igre, na 
vpogled na spletni strani http://www.t-2.net/podpora/splosni-pogoji. 

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse 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 naslov 
info@april8.si. 

 

KONTAKT 

Organizator: T-2 d.o.o. 

Izvajalec: April8, e-naslov: info@april8.si 

http://www.t-2.net/podpora/splosni-pogoji


 

Veljavno pravo in reševanje sporov 

Za presojo veljavnosti teh pravil o natečaju se uporablja slovensko pravo. 

Za reševanje sporov, ki izvirajo iz teh pravil, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 


