
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 
„ Za prstiće polizati: Hranjivi i ukusni obroci za najmlađe“ 

 1. Podaci o Organizatoru nagradnog natječaja  

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja “Za prstiće polizati: Hranjivi i ukusni 

obroci za najmlađe” (u nastavku “Nagradni natječaj”) je PHOENIX Farmacija d.o.o., Ozaljska ulica 95, 10000 

Zagreb, Hrvatska, OIB: 36755252122 (u nastavku : Organizator).  

2. Opis nagradnog natječaja  

Nagradni natječaj provodi se na web stranici https://www.adiva.hr/ pod nazivom “Za prstiće polizati: 
Hranjivi i ukusni obroci za najmlađe”, u sklopu kojeg će biti objavljen članak s nagradnim kvizom. Na portalu 
www.adiva.hr objavljuje se članak o Philipsovom 2-u-1 uređaju za pripremu hrane za bebe. Članak donosi 
korisne informacije o pripremi zdrave hrane za bebe. Sudionik kviza treba pročitati članak i točno odgovoriti 
na tri nagradna pitanja koja se nalaze na kraju web članka. Prva osoba koja točno odgovori na sva tri pitanja 
osvaja nagradu, Philipsov 2-u-1 uređaj za pripremu hrane za bebe. 

3. Trajanje i provođenje nagradnog natječaja “Za prstiće polizati: Hranjivi i ukusni obroci za najmlađe”  

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 26.06.2019. (12:00 sati) do 28.06.2019. (23:59 sati) 
na web stranici https://www.adiva.hr/. 

4. Sudjelovanje  

Sudionici u nagradnom natječaju mogu biti sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, 
starije od 18 godina koje su se prijavile za sudjelovanje. U nagradnom natječaju nemaju pravo sudjelovanja 
osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja, kao i njihovi srodnici (roditelji, 
supružnici, djeca, braće, sestre, izvanbračni partneri. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog 
natječaja. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune 
kontakt podatke o sebi. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju samo jedanput. Svaki 
sudionik može primiti samo jednu nagradu. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su 
upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora 
ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave.  

5. Vrsta i podjela nagrada  

Nagrada je jedan Philipsov 2-u-1 uređaj za pripremu hrane za bebe. Nagrada navedena u ovim pravilima nije 
zamjenjiva za drugi proizvod ili novčanu protuvrijednost, niti je prenosiva. 
Žiri nagradnog natječaja će dana 29.06.2019. utvrditi dobitnika koji je prvi točno odgovorio na nagradna 
pitanja iz kviza u skladu s ovim pravilima. Ako je u natječaju utvrđen dobitnik koji ne ispunjava uvjete za 
sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom 
izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku 
sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena i bit će utvrđen drugi dobitnik, i to prvi sljedeći sudionik koji je 
najbrže točno odgovorio na nagradna pitanja u skladu s ovim pravilima. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim 
istinitim podacima: ime, prezime, adresa, mjesto i poštanski broj. Ako prethodno navedeni podaci nisu istiniti 
ili nisu potpuni ili sudionik nije dao privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu organizacije nagradnog 
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natječaja, sudionik ne ostvaruje pravo na sudjelovanje u natječaju odnosno ne ostvaruje pravo na nagradu. 

Dobitnici će biti objavljeni 29.06.2019. na web stranici https://www.adiva.hr/.  

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade. Ukoliko se 
dobitnik ne odazove na objavu u roku od 5 dana, ista će biti uručena prvom sljedećem sudioniku koji je 
najbrže točno odgovorio na nagradno pitanje u skladu s ovim pravilima.  

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, 
posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim 
GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom 
natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto 
prebivališta) u slučaju osvajanja nagrade. 

Svi sudionici natječaja su obavezni dati privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu organiziranja 
nagradnog natječaja kojom potvrđuju da pristaju da se njihovi osobni podaci (ime i prezime, adresa, mjesto i 
poštanski broj) koriste u svrhu organizacije nagradnog natječaja. Sudionici koji odbiju dati prethodno 
navedenu suglasnost nemaju pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju. Dodatno, sudionik može dati privolu 
kojom pristaje da njegovi osobni podaci (ime i prezime, adresa, mjesto i poštanski broj)  koriste u svrhu 
marketinških aktivnosti.   

6. Preuzimanje nagrada  

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za 
sudjelovanje u nagradnom natječaju. Nagrađena osoba će nagradu primiti putem pošte na adresu koju je 
navela. Sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Nagradu nije moguće zamijeniti niti je ona isplative u 
gotovini. Nagradu nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava 
uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje 
tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u 
postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena.  

7. Odgovornosti i prava sudionika 

 Sudionici nagradnog natječaja u cijelosti su odgovorni za objavljen sadržaj. Sudionici se obvezuju, da u bilo 
kojem slučaju neće objavljivati sadržaj: - koji sadrži bilo kakve detalje, zbog kojih ili na temelju kojih mogu biti 
oštećena bilo koja prava treće osobe - koji može uzrokovati bilo kakvu štetu ili je u sukobu s važećim 
zakonima i propisima, - koji sadrži motive ili drugo gradivo pri kojem vrijede autorska prava nekog drugog - 
koji sadrži provokativne fotografije, grafike odnosno drugo gradivo s vjerskim, rasističkim, nasilnim ili 
političnim porukama u svim oblicima - koji sadrži seksualne motive, golotinju ili djelomičnu golotinju - koji 
sadrži tekstove i slogane marketinških ili promocijskih poruka - koji sadrži psovke - koji sadrži samopromociju 
(osobna/poslovna kartica, vizitka) - koji sadrži elemente koji mogu ugroziti ugled organizatoru nagradnog 
natječaja. Organizator zadržava pravo da bez bilo kakvih najava ukloni sadržaje od  sudionika koji nisu u 
skladu s ovim pravilima s web stranice www.adiva.hr i Facebook stranice ADIVA Savjetom do zdravlja te 
sudionika isključi iz natječaja.  

8. Zaštita osobnih podataka  

Organizator će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika navedene na prijavama u svrhe provođenja 
nagradnog natječaja te u buduće marketinške svrhe ukoliko je sudionik dao privole za iste. Sudjelovanjem u 
nagradnom natječaju davanje podataka je dobrovoljno. Osobni podaci sudionika neće se dostavljati trećim 

https://www.adiva.hr/
http://www.adiva.hr/


zainteresiranim stranama. Svi prikupljeni osobni podaci sudionika koji nisu dali privolu za korištenje podataka 
u marketinške svrhe, brišu se trajno nakon godinu dana. Za vrijeme trajanja nagradnog natječaja, svi osobni 
podaci se pohranjuju u skladu s adekvatnim tehničko – organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka. 
Vlasnici osobnih podataka u svakom trenutku mogu putem e-mail adrese: hello@logic.hr zatražiti zaštitu 
svojih prava koja im osigurava Zakon o zaštiti osobnih podataka odnosno prestanak obrade osobnih podataka 
te brisanje istih. Predajom prijave sudionici ovlašćuju da osobne podatke dobitnika (ime i prezime, adresa, 
mjesto i poštanski broj) mogu koristiti prilikom dodjele nagrade te prilikom objave članaka i reportaža o 
natječaju, bez obveze na naknadu dobitniku.  

9. Prekid nagradnog natječaja 

Organizator natječaja zadržava pravo da prekine ovaj nagradni natječaj u slučaju nastupanja okolnosti za koje 
Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu 
Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora: 

https://www.facebook.com/ADIVA.HR/ 

10. Odricanje odgovornosti  

Facebook ne sponzorira, ne administrira niti provodi ovu promociju, ona s njim nije ni na koji način povezana 
te se Facebook potpuno odriče od odgovornosti glede provedbe nagradnog natječaja “Za prstiće polizati: 
Hranjivi i ukusni obroci za najmlađe”. Prijavom na natječaj, potvrđujete da ste suglasni ustupiti svoje osobne 
podatke PHOENIX Farmacija d.o.o. 

11. Službena pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici https://www.adiva.hr/ te 
će se moći na istoj i preuzeti u .pdf obliku. Sudjelovanjem u nagradnoj igri natjecatelji prihvaćaju pravila i 
obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.  

 

U Zagrebu, 26.06.2019. 
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