U Zagrebu, 1.7.2019.
Priređivač nagradnog natječaja Go2Digital d.o.o., Torbarova 15, Zagreb, OIB:81297941099
(u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeće:

UVJETI KORIŠTENJA
(u daljnjem tekstu: Uvjeti)
Priređivač ovim putem javno objavljuje Uvjete korištenja aplikacije koji će se odvijati sukladno
odredbama ovih uvjeta. Uporabom aplikacije, sudionici prihvaćaju sljedeće Uvjete:

ČLANAK 1.
Izjava o zaštiti osobnih podataka
•

Priređivač upotrebljava osobne podatke samo i isključivo za svrhe za koje su
prikupljeni: - sudjelovanje u nagradnom natječaju i slanje obavijesnog e-maila o
osvajanju nagrade.

•

Priređivač se obvezuje da osobne podatke neće koristiti u komercijalne svrhe, a da
prethodno nije dobio izričitu suglasnost korisnika.

•

Priređivač neće čuvati osobne podatke dulje nego što je potrebno obzirom na svrhe
prikupljanja te se obvezuje sve podatke sudionika za koje ne postoji druga osnova
obrade osim sudjelovanja u natječaju, brisati najkasnije u roku od 4 mjeseca od
uručenja nagrade

•

Priređivač je ustanovio mjere zaštite kako bi mogao omogućiti, povjerljivost, sigurnost
i cjelovitost Vaših osobnih podataka.

•

Pristup osobnim podacima ograničen je na zaposlenike koji ih trebaju znati i koji su
obučeni po pitanju pravila povjerljivosti

•

Sudionik ima pravo u svakom trenutku, a u skladu s primjenjivim propisima, zatražiti
pristup i prijenos, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade svojih osobnih podataka
te podnijeti prigovor priređivaču i/ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka, kao
nadzornom tijelu. Priređivač zadržava pravo zatražiti pisanu potvrdu zahtjeva
zaprimljenog usmenim putem.

•

Svi upiti vezani za obradu osobnih podataka mogu se podnijeti na adresu sjedišta
priređivača Go2Digital d.o.o., Torbarova 15, Zagreb info@go2digital.hr

U Zagrebu, 13.7.2019.
Priređivač nagradnog natječaja Go2Digital d.o.o., Torbarova 15, Zagreb, OIB:81297941099
(u daljnjem tekstu: Priređivač), koji za PBZ Card d.o.o., Radnička cesta 42, Zagreb, OIB:
28495895537 (u daljnjem tekstu: Naručitelj), priređuje nagradni natječaj pod nazivom
„ Ravno do zvijezda" (u daljnjem tekstu: Natječaj), utvrđuje sljedeća:
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„ Ravno do zvijezda"
(u daljnjem tekstu: Pravila)
ČLANAK 1.
Svrha Nagradnog natječaja jest promocija proizvoda i usluga Naručitelja.
ČLANAK 2.
Priređivač organizira nagradni natječaj pod nazivom „Ravno do zvijezda" na mreži digitalnih
citylighta Priređivača. Natječaj će trajati od 13. srpnja do 21. srpnja 2019. godine.
ČLANAK 3.
Pravila Natječaja biti će objavljena na digitalnim citylightima Priređivača. Sudjelovanjem u
Natječaju, korisnici prihvaćaju ova Pravila.
ČLANAK 4.
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje za vrijeme trajanja natječaja u najkraćem
vremenskom roku odigraju igru padalice na lokaciji u Umagu, Social zona ATP turnira.
U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i Naručitelja sa svojom
užom obitelji.
Igranje igre od strane maloljetnih osoba
Maloljetnici mogu odigrati igru iz ovog čl. st. 1. ovih Pravila uz suglasnost punoljetne osobe
koja mora biti s njima u pratnji te se nakon odigrane igre, u podatke o igraču upisuju podaci o
istoj punoljetnoj osobi koja time postaje sudionik.
ČLANAK 5.
Mehanika prijave na nagradni natječaj je sljedeća:
Sudionik dolazi do digitalnog citylighta na lokaciji navedenoj u članku 4. te aktivira početak
igre dodirom na interaktivni zaslon. Zatim se pokreće igra padalice u kojoj Sudionik mora u
što kraćem vremenskom roku povezati iste slike i sakupiti što više bodova. Razni elementi
donose različit broj bodova, odnosno, negativne bodove.
Nakon uspješno odigrane Igrice, Sudionik u obrazac upisuje: ime i prezime i e-mail adresu
putem koje će biti obaviješten o eventualnom dobitku po završetku nagradnog natječaja. Ako
se jedna e-mail adresa prijavi više puta, bilježi se samo najbolji rezultat.

Svaki Sudionik ulazi na Top listu koja rangira igrače prema vremenu u kojem su odigrali
igricu. Nakon što natječaj završi, zatvara se Top lista i prva tri najbolja igrača na listi osvajaju
vrijednu nagradu.
Priređivač naručitelji dostavlja podatke o sudionicima, nakon čega će naručitelj kontaktirati
dobitnike te zatražiti ostale podatke koji su potrebni za izdavanje kartice.
Sudionici sa najboljim rezultatima, odnosno s najbržim vremenskim periodom završetka igre,
osvajaju potrošačku karticu Premium Visa Gold izdanu od strane Naručitelja sa iznosima
kako slijedi:
•

1 mjesto – sudionik sa najboljim rezultatima osvaja potrošačku karticu s limitom
potrošnje od 7.000 kuna

•

2. mjesto – sudionik sa najboljim rezultatima osvaja potrošačku karticu s limitom
potrošnje od 5.000 kuna

•

3. mjesto – sudionik sa najboljim rezultatima osvaja potrošačku karticu sa limitom
potrošnje od 3.000 kuna.

Sudionici su dužni prilikom prijave dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi, u
protivnom Organizator zadržava pravo diskvalifikacije Sudionika. Više Sudionika s istim
prezimenom na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim Sudionikom.
Ime dobitnika bit će objavljeno na web stranici www.pbzcard.hr 15. kolovoza 2019. godine
Organizator zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila.
ČLANAK 6.
Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira u slučajevima iz članka 7. ovih Pravila
koristeći podatke koje je ostavio unutar nagradnog Natječaja. U slučaju mogućih netočnosti
podataka ili manipulacije, postupit će se u smislu odredbe članka 7. ovih Pravila.
ČLANAK 7.
Priređivač ima pravo pregledati prijavljene podatke te zadržava pravo u bilo kojem trenutku
diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima:
•

Sudionik krši ova Pravila

•

Sudionik ne odgovara na upit Priređivača/tehničkog izvođača u slučaju opravdanje
sumnje u manipulaciju rezultata Natječaja sudionika u roku od 24 sata na kontaktne
podatke iz članka 6. ovih Pravila;

•

Sudionik je povrijedio tajnost, cjelovitost i dostupnost računalnih podataka, programa
ili sustava, ili izvršio djelo računalnoga krivotvorenja i/ili računalne prijevare, u skladu
s odredbama Kaznenoga zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

ČLANAK 8.
Ukupan nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:
•

tri / 3 kom/ potrošačkih kartica Premium Visa Gold , ukupne vrijednosti 15.000 kuna
izdana od strane Naručitelja sa pojedinačnim iznosima/ limitima potrošnje od 7.000
kuna, 5.000 kuna i 3.000 kuna, rokom valjanosti kartice, odnosno mogućnosti
korištenja kartice do kolovoz,2020. te bez mogućnosti podizanja gotovog novca.

Osvajanje nagrade
Nagradu osvajaju sudionici sa najbolja prva tri rezultata na Top listi, ostvarenim u periodu
trajanja nagradnog natječaja, definiranom u čl. 2. i pod uvjetima opisanim u čl. 5 ovog
Pravilnika.

ČLANAK 9.
Dobitnici će biti obaviješteni o dobitku do 29.7.2019. godine na prijavljenu e-mail adresu.
Kako bi dobitnici ostvarili svoje pravo preuzimanja nagrade, morat će odgovoriti na e-mail s
potvrdom nagrade u roku od 5 dana od dana obavijesti; u protivnom se lista dobitnika pomiče
za jedno mjesto prema gore te se odabire sljedeći najbolji rezultat na listi.
Dobitnik je suglasan da njegovi osobni podaci koje je dostavio Priređivaču budu dostavljani
Naručitelju te da će Naručitelju staviti na raspolaganje i druge podatke nužne za izdavanje
nagrade. Naručitelj će kontaktirati Dobitnika putem e-maila radi obavještavanja o
preuzimanje nagrade u poslovnici Naručitelja: PBZ Carda d.o.o, Radnička cesta 44, Zagreb.
Nagrada se može preuzeti najkasnije u roku od 30 dana od obavijesti da je Sudionik osvojio
nagradu.
Preuzimanjem nagrade i Potvrde o primitku nagrade, odnosno ne preuzimanjem nagrade iz
bilo kojeg razloga, prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim
količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane
Organizatora.
ČLANAK 10.
U slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao
predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno
prekinuti Natječaj te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.
ČLANAK 11.
Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju
spora između Priređivača/Naručitelja i sudionika nagradnog natječaja utvrđuje se nadležnost
suda u Zagrebu.

