ORGANIZATOR I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA
Organizator iNovine sa sjedištem u Hrvatskoj, Zagreb, Draškovićeva 27, OIB:85031837779, organizira
nagradni natječaj u svrhu istraživanja tržišta.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Nagradni natječaj pod nazivom #ŽELIMVIŠE traje u periodu od 5. listopada 2021. do 30. studenog 2021.,
za koji period je predviđeno nagrađivanje sudionika prema principu dvije nagrade po završetku nagradnog
natječaja. Nagrađeni korisnici bit će izabrani 6. prosinca 2021.
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je otići na web stranicu nagradnog natječaja:
https://jazelimvise.hr/ i na predviđenoj poziciji navesti primjer dva nespojiva svijeta – dva primjera koji
su nespojivi ‘’ ______, ______’’ na osnovu vlastite ideje te ispuniti tražene kontakt podatke.
Sudionik, uz uvjet da je stariji od 18 godina, u nagradnom natječaju može sudjelovati više puta, ali svaki
puta s drugim kreativnim rješenjem.

DISKVALIFIKACIJA
Organizator će pregledati sve prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene
sudionike ukoliko:
●
●
●
●
●
●
●
●

natjecatelj prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti
organizator naknadno utvrdi da sudionik nije punoljetan
natjecatelj ne odgovori na upit organizatora o kontakt podacima u roku od 48 sati od trenutka
dostave elektronske obavijesti o rezultatima natječaja
prijavljeni komentar/idejno rješenje je neprikladno / nije u skladu s temom nagradnog natječaja
prijavljeni komentar/idejno rješenje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja
komentar/idejno rješenje na bilo koji način izražava (ili omalovažava) tuđa vjerska i politička
uvjerenja
komentar/idejno rješenje lažno prezentira ljude, tvrtke ili proizvode
komentar/idejno rješenje prikazuje (ili je i sam) sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje u periodu od 5. listopada 2021. do 30. studenog 2021. u 23:59 h, a dobitnici će biti
kontaktirani najkasnije u roku od 5 radnih dana po završetku nagradnog natječaja.
Dobitnici će biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade od strane organizatora elektronskim (putem
emaila) ili telefonskim putem.

SUDIONICI
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske s prebivalištem
u Republici Hrvatskoj na dan prijave na nagradni natječaj. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju
nemaju zaposlenici organizatora, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog
natječaja te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

NAGRADE
Ukupno će biti odabrano 4 dobitnika nagradnog natječaja.
Nagrade su neprenosive i nije ih moguće zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje
obveze organizatora prema dobitniku nagrade. Žiri organizatora odabrat će dobitnike nagrada.
Specifikacija nagrada nagradnog natječaja #ŽelimViše:
•
•
•
•

Private Tesla Driving experience (1 kom) – nagradu je moguće iskoristiti u Zagrebu
Art Botega Wine & Paint ( 1 kom) - nagradu je moguće iskoristiti u Zagrebu i Splitu
Polaroid & film foto papir (1 kom) – mogućnost osobnog preuzimanja ili dostave na kućnu adresu
Romobil – model (1 kom) – mogućnost osobnog preuzimanja ili dostave na kućnu adresu

KAKO PREUZETI NAGRADU
Nakon proglašenja dobitnika organizator će obavijestiti dobitnike elektronskim putem o načinu
preuzimanja osvojenih nagrada.

ODRICANJE OD PRAVA
Sudionik nije ovlašten potraživati nikakvu naknadu povezanu sa sudjelovanjem u Natječaju, korištenjem
softvera, upotrebom web stranica i ostalim aktivnostima povezanima s Natječajem, osim one propisane
ovim Pravilima.

ODGOVORNOSTI I PRAVA TREĆIH OSOBA
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko sadržaj kreiran od strane sudionika krši autorska prava,
patente ili zaštićene žigove trećih osoba.
Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.
Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji prema njegovom sudu
predstavljaju vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
Pod prijavama s neprimjerenim sadržajem naročito će se smatrati, ali se ne ograničavaju na sljedeće:
·
·

prijave koje sadržavaju nasilje ili naznake nasilja
prijave seksualnog sadržaja ili naznaka koje bi mogle upućivati na seks ili nasilje

·
·
·
·

prijave koje podrazumijevaju ili ukazuju na kršenje autorskih prava i srodnih prava, prava
intelektualnog vlasništva
sadržaj koji je protivan Ustavu RH, zakonima Republike Hrvatske, moralu društva
prijave koje sadržajem privlače maloljetnike
sadržaj koji ukazuje na rasnu, nacionalnu, vjersku ili drugu netrpeljivost itd.

PREKID NATJEČAJA
Organizator može prekinuti Natječaj uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti,
izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu
ili kod organizatora.

ZAŠTITA PODATAKA
Prihvaćanjem pravila ovog natječaja, slanjem slogana te popunjavanjem obrasca za sudjelovanje koji
udovoljavaju uvjetima nagradnog natječaja, pojedinac pristaje na sudjelovanje u nagradnom natječaju i
daje svoju izričitu privolu na obradu njegovih osobnih podataka o imenu i prezimenu, e-mail adresi i
datumu rođenja isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja.
Prihvaćanjem pravila ovog natječaja sudionik prihvaća da će se u slučaju osvajanja nagrade objaviti
pobjednički slogan na web stranici https://jazelimvise.hr/ kako bi se osiguralo pošteno i transparentno
provođenje nagradnog natječaja.
Dodatni osobni podaci (adresa za dostavu nagrade) koje dobitnici nagradnog natječaja dostave
Organizatoru obrađivat će se samo u slučaju osvajanja nagrade, a u svrhu dostave i preuzimanja nagrade.
Dodatni osobni podaci neće se javno objavljivati.
Svi podaci sudionika, odnosno dobitnika nagradnog natječaja obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe
nagradnog natječaja i u skladu s propisima o zaštiti podataka (uključujući, ali ne ograničavajući se na Opću
uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), dalje u tekstu: GDPR).
Društvo odgovorno za osobne podatke sudionika nagradnog natječaja je Organizator iNovine sa sjedištem
u Hrvatskoj, Zagreb, Draškovićeva 27, OIB: 85031837779 (dalje u tekstu "Organizator").
Organizator neće ustupiti osobne podatke sudionika nagradnog natječaja trećim osobama, osim ako je to
neophodno za transparentnu provedbu nagradnog natječaja ili je Organizator obvezan iste podatke
dostaviti u skladu s važećim propisima.
Osobni podaci sudionika natječaja će se čuvati samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koje su
prikupljeni, nakon čega će se brisati.
Sudionici nagradnog natječaja na raspolaganju imaju različita prava u odnosu na podatke koji se Obrađuju
u svrhu provedbe nagradnog natječaja, i to:
Pravo na prigovor. Sudionici imaju pravo prigovoriti određenim aktivnostima obrade, primjerice ako
Organizator obrađuje osobne podatke bezlegitimnog interesa.

Pravo na povlačenje pristanka. U slučajevima u kojima je sudionik dao privolu na obradu osobnih
podataka za određene aktivnosti, može povući svoju privolu u bilo kojem trenutku, a Organizator će
prestati koristiti sudionikove podatke u tu svrhu osim ako ne utvrdi postojanje druge primjenjive pravne
osnove za nastavak obrade sudionikovih osobnih podataka. U tom slučaju će obavijestiti sudionika o tome.
Pravo na pristup podacima. Sudionik ima pravo pristupa svojim osobnim podacima u svakom trenutku,
slanjem zahtjeva kojim će zatražiti dostavu svojim osobne podatke koje Organizator obrađuje.
Pravo na zaborav. Sudionik ima pravo zatražiti brisanje svojih osobne podatke u određenim okolnostima.
Obično se ovo pravo ostvaruje ako podaci više nisu nužni ili je sudionik povukao svoju privolu, ako su
podaci pribavljeni protuzakonito ili ih je potrebno izbrisati radi usklađivanja sa zakonskim obvezama. U
slučajevima u kojima Organizator postupa po valjanom zahtjevu za brisanje podatka poduzet će sve
razumno moguće korake kako bi izbrisali predmetne podatke.
Pravo na ograničenje obrade. Sudionik je ovlašten zatražiti da se u određenim slučajevima ograniči
obradu njegovih osobnih podataka, primjerice, u slučaju da ospori točnost osobnih podataka koji u
prikupljeni ili da prigovori obradi osobnih podataka koja se vrši na temelju postojanja legitimnog interesa.
Pravo na ispravak. Sudionik ima pravo zahtijevati ispravak bilo kojeg netočnog ili nepotpunog osobnog
podatka koji Organizator imao njemu.
Pravo na prijenos podataka. Sudionik je ovlašte zatražiti prijenos svojih osobnih podataka kod jednog
pružatelja usluga drugom, ako je primjenjivo.
Pravo na zaštitu prava. Sudionik ima pravo podnijeti zahtjev za zaštitu prava lokalnom nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Agenciju za zaštitu osobnih podataka sudionik može kontaktirati na
sljedeće načine:
• osobno
• pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
• faksom na broj: 01/ 46-090-99
• putem e-maila : azop@azop.hr

U slučaju da odlučite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, ili povući privolu koju ste dali na obradu Vaših
osobnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate mail adresu: info@inovine.hr. Molimo Vas da primite
na znanje da je moguće da ćemo sačuvati zapis o našoj komunikaciji, za slučaj potrebe naknadno
rješavanja bilo kojih problema.

