8.4.Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri PALOMA, I LOVE ART

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre Paloma, I love art (u nastavku „nagradna igra“) jest INNOVO DDB d.o.o.,
Gajeva 36, Zagreb, OIB: 28131708480 (u nastavku „Organizator“).
2. Svrha nagradne igre
Svrha je nagradne igre predstavljanje i promocija Palominih proizvoda "I love art" te s pomoću kviza
omogućiti korisnicima da utvrde koji je njihov umjetnički alter-ego.
Nagradna igra na web stranici www.paloma-art.com/hr traje od 8.4.2021. od 00:00 do 29.4.2021. do
23:59.
3. Sudjelovanje u nagradnoj igri
Uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri jest slaganje s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik prihvaća sva ovdje navedena pravila i uvjete sudjelovanja.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije
od 15 godina koje preko web stranice www.paloma-art.com/hr sudjeluju u nagradnoj igri.
Sudionik u bilo kojem trenutku do završetka nagradne igre može otkazati sudjelovanje tako da pošalje
zahtjev za otkazivanje na e-adresu paloma-art@innovoddb.hr U tom se slučaju sudionik isključuje iz
daljnjeg sudjelovanja u nagradnoj igri, a organizator osigurava brisanje njegovih osobnih podataka u
roku od 48 sati od odjave.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje sudjeluju u organizaciji, marketingu i provedbi
nagradne igre. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradne igre. Navedene će iz nagradne igre isključiti
organizator.
Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.
4. Način sudjelovanja i tijek nagradne igre
Nagradna igra održava se u obliku kviza na web stranici www.paloma-art.com/hr250 (u nastavku
mrežno mjesto). Na web stranici korisnik odabere odgovore na pitanja i upiše tražene podatke (ime,
prezime, e-adresu). Korisnikovi podatci se klikom na poveznicu "Sudjeluj" upisuju u bazu podataka
sudionika nagradne igre.
Izvlačenje je kompjuterski. Pomoću računalnog alata https://www.random.org/ nasumično odabiremo
serijske brojeve dobitnika.
Ako organizator nagradne igre primijeti bilo kakve nepravilnosti u sudjelovanju korisnika ili tehničke
zahvate u internetsku igru, ima pravo korisnika bez upozorenja ukloniti iz nagradne igre.

U ovoj nagradnoj igri svaki korisnik može sudjelovati samo preko jedne e-adrese i kao fizička osoba
primiti samo jednu nagradu.
5. Vrijeme i područje provedbe nagradne igre
Nagradna igra provodi se na području Republike Hrvatske i traje od uključujući 8.4.2021 od 00:00 do
uključujući 29.4.2021 do 23:59.
Organizator će u sklopu nagradne igre uzimati u obzir sve obrasce koji će biti poslani do 23:59 sati, 29.4.
2021.
6. Nagrade i nagrađivanje
Nagradni fond obuhvaća:
3 x Samsung tablet Galaxy Tab A7 LTE u vrijednosti 6.897,00 HRK s uključenim PDV-om
20 x keramička šalica u poklon-kutijici u vrijednosti 1.210,94 HRK s uključenim PDV-om
10 x komplet dvije keramičke šalice u poklon-kutijici u vrijednosti 920,62 HRK s uključenim PDV-om
40 x pamučna vrećica u vrijednosti 4.660,40 HRK s uključenim PDV-om
Ukupan fond nagrada 13.688,96 HRK s uključenim PDV-om
Na kraju nagradne igre organizator će između svih sudionika u nagradnoj igri kompjuterski izvući 73
sudionika i dodijeliti im nagrade.
Nagradu nije moguće zamijeniti niti zahtijevati njezinu novčanu protuvrijednost. Pojedini sudionik može
tijekom trajanja nagradne igre u njoj sudjelovati samo jedanput.
Popis dobitnika s imenom i prezimenom bit će objavljen na web stranici www.paloma-art.com/hr
najkasnije 10 dana od izvlačenja dobitnika. Svi sudionici nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri
izričito se slažu s objavom navedenih podataka na mrežnome mjestu.
Organizator nagradne igre sa svim će sudionicima komunicirati elektroničkom poštom koju korisnik
mrežnog mjesta navede u zadnjem koraku nagradnog kviza. Korisnik je također odgovoran za pravilan
upis podataka.
Žalba na uvrštavanje na popis dobitnika na osnovi ovih Pravila nije moguća.
7. Izvlačenje
Izvlačenje je kompjutersko, a održava se u prostorima INNOVO, Gajeva ul. 36, 10000, Zagreb. Izvlačenje
je slučajno i održat će se 3.5.2021.
Izvlačenje će se održavati pod nadzorom tročlane komisije.

Komisija će o izvlačenju voditi zapisnik koji će sadržavati podatke o datumu, satu početka i završetka te
mjestu izvlačenja, članovima komisije, prisutnim osobama, tijeku izvlačenja i izvučenim dobitnicima.
Komisija će tijekom trajanja nagradne igre ukupno obaviti najviše jedno (1) izvlačenje. Izvlačenje i
rezultati su konačni te na njih nije moguća žalba.
8. Preuzimanje nagrade
Uvjet za dobivanje nagrade jest da su sudionici suglasni s ovim Pravilima i da zadovoljavaju uvjete za
sudjelovanje u nagradnoj igri.
Nagrada neće biti dodijeljena:
-

ako se dobitnik ne javi u roku od sedam dana od obavijesti o osvajanju nagrade
ako dobitnik ne ispunjava uvjete u vezi sa sudionicima određene u članku 3. ovih Pravila
ako dobitnik organizatora pismeno obavijesti o svojoj želji da se odrekne nagrade
ako dobitnik ne preuzme nagradu do isteka roka za preuzimanje nagrade.

Dobitnici će nagradu primiti poštom u roku od 30 dana od slanja podataka za preuzimanje nagrade.
9. Odgovornost
Sudionici sudjeluju u nagradnoj igri na vlastitu odgovornost. Organizatori i osobe koje sudjeluju u
provedbi nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi proizlazila iz nagrada. Organizator ne
preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve neželjene posljedice koje bi sudionik i/ili bilo koja treća
osoba pretrpio kao posljedicu sudjelovanja u nagradnoj igri.
Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
-

-

nefunkcioniranje internetske igre na mrežnom mjestu i/ili mrežnog mjesta i posljedice
nefunkcioniranja, bez obzira na razloge nefunkcioniranja;
nefunkcioniranje internetske igre i/ili mrežnog mjesta koje je posljedica pada mreže ugovornih
partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno
ometati uporabu usluga mrežnog mjesta;
bilo kakve posljedice koje bi sudionik pretrpio zbog sudjelovanja u nagradnoj igri, na koje
organizator nema utjecaja, bilo kakve posljedice pri uporabi nagrada.

Organizator u izvanrednom slučaju prijevremenog prekida nagradne igre zbog razloga koji ne dolaze s
njegove strane pridržava pravo da nagrade podijeli između osoba koje su u nagradnoj igri sudjelovale do
trenutka prekida ili da završi nagradnu igru bez bilo kakvih obveza prema sudionicima.
10. Isključenje iz nagradne igre
U slučaju kršenja navedenih pravila nagradne igre organizator zadržava pravo da kršitelje isključi iz
nagradne igre bez prethodnog upozorenja. I osobe koje sudjeluju uime trećih osoba (s njihovim znanjem
ili bez njihova znanja) mogu biti isključene iz nagradne igre, a kršenjem se smatra i sudjelovanje preko
društava za nagradne igre, automatskih usluga i ponajprije preko profesionalnog posla s nagradnim

igrama. U slučaju isključenja iz sudjelovanja u nagradnoj igri dobitniku se naknadno mogu oduzeti
nagrade, odnosno od dobitnika zahtijevati povrat već uručenih nagrada.
Ako naknadno isključeni dobitnik više ne raspolaže uručenom nagradom, organizator zadržava pravo od
njega zahtijevati novčani iznos u visini vrijednosti primljene nagrade.
11. Zaštita osobnih podataka
Sudionik u nagradnoj igri dopušta organizatoru kao upravitelju zbirke osobnih podataka da prikuplja i
obrađuje njegove osobne podatke do opoziva u svrhe:






provedbe nagradnog natječaja sukladno ovim općim uvjetima
obavješćivanja dobitnika sukladno ovim uvjetima
objave dobitnika sukladno ovim općim uvjetima
dodjele nagrada
za marketinške aktivnosti (obavješćivanje o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i
natječajima te drugim promotivnim aktivnostima organizatora nagradne igre).

Upravitelj će dobivene podatke štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te u skladu sa
svojim unutarnjim aktima donesenim na temelju zakona i ni u kojem slučaju ih neće proslijediti ili otkriti
trećim osobama.
Sudionik ima pravo na uvid, prijepis, kopiranje, dopunu, ispravak, blokiranje i brisanje osobnih podataka
koji se odnose na njega. Ako sudionik u bilo kojem trenutku poželi biti izbrisan ili ne želi da se njegovi
osobni podatci upotrebljavaju u svrhu marketinških aktivnosti, taj zahtjev može bilo kada poslati na
elektroničku adresu organizatora nagradne igre.
Organizator nagradne igre obvezuje se da će s poslanim podatcima postupati brižljivo i u skladu sa
zakonskom regulacijom zaštite osobnih podataka.
Sudioniku pripadaju sva prava sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19 na snazi od
15.02.2019.) i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
12. Upoznatost s pravilima
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradne igre i da ih
prihvaćaju te se s njima slažu.
U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova se pravila smatraju primarnima u odnosu prema svim
mogućim drugim objavama, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Autentičnu
interpretaciju ovih pravila određuje isključivo organizator nagradne igre.
13. Rješavanje sporova
Za sporove nastale u vezi s ovom nagradnom igrom koje neće biti moguće sporazumno riješiti bit će
mjerodavan sud u Zagrebu.

14. Objava i mijenjanje pravila
Ova pravila i opći uvjeti sudjelovanja biti će objavljeni na stranici www.paloma-art.com/hr, a
organizator zadržava pravo da ih u bilo kojem trenutku može izmijeniti.
Pravila i uvjeti nagradne igre stupaju na snagu s danom 8.4.2021.

Zagreb, 24.03.2021.

