Pravila nagradnog natječaja „Ispričaj svoju nogometnu priču“
(u daljnjem tekstu: Pravila)

Članak 1.
Organizator
Nagradni natječaj „Ispričaj svoju nogometnu priču“ (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj) priređuje i
organizira: CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862 (u daljnjem tekstu:
Organizator). Informaciju o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja „Ispričaj svoju
nogometnu priču“ možete pronaći niže u tekstu. Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i
uvjetima obrade njihovih osobnih podataka.
Članak 2.
Trajanje i svrha i nagradnog natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora.
Nagradni natječaj počet će 5.12.2022. u 10:00 sati i završiti 8.12.2022. u 23:59 sati.
Članak 3.
Područje promocije
Promotivni materijali za svrhu provedbe nagradnog natječaja će biti dostupni na sljedećim kanalima:
● Instagram stranica Organizatora dostupna na mrežnoj stranici na adresi
www.instagram.com/croatia_osiguranje/
Članak 4.
Nagrada koju utvrđuje Organizator
U okviru nagradnog natječaja Organizator će podijeliti ukupno 3 nagrade i to:
- 1 x PlayStation 5 i
- 2 x 2 dresa hrvatske nogometne reprezentacije.
Nagrade se dodjeljuju po završetku trajanja nagradnog natječaja iz članka 2. ovih Pravila.
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu (1x PlayStation 5 ili 2x2 dres hrvatske nogometne
reprezentacije) u ovom nagradnom natječaju. Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da ne
dodijeli nagradu ako se utvrdi da je sudionik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s Pravilima.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.
Članak 5.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici
Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre
i braća).

Članak 6.
Kako sudjelovati u nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je zapratiti Instagram stranicu Organizatora dostupnu
na mrežnoj stranici na adresi www.instagram.com/croatia_osiguranje/ i ispod objave nagradnog
natječaja u komentaru objasniti što je ofsajd.
Članak 7.
Odabir dobitnika nagrada
Žiri Organizatora sastavljen od 3 člana odabrat će, na temelju vlastite diskrecijske ocjene, 3 najkreativnija
odgovora u komentarima koji su pristigli za vrijeme trajanja nagradnog natječaja.
Na svim pristiglim pričama iz članka 6. ovih Pravila, Organizator stječe, sva prava intelektualnog vlasništva,
bez sadržajnih, teritorijalnih, vremenskih ili bilo kakvih drugih ograničenja te bez prava sudionika na bilo
kakvu naknadu.
Članak 8.
Objava dobitnika nagradnog natječaja
Rezultati nagradnog natječaja i objava dobitnika bit će objavljeni u roku od 24 sata od završetka nagradnog
natječaja na službenom Instagram profilu Organizatora u obliku komentara ispod objave nagradnog
natječaja.
Članak 9.
Način i rok preuzimanja nagrada
Dobitnici nagrada se nakon objave dobitnika moraju javiti Organizatoru u roku od 24 sata putem privatne
poruke u svrhu dogovora oko dostave nagrade. Za dostavu nagrade dobitnik nagrade obvezan je dostaviti
Organizatoru: ime i prezime, adresu stanovanja, email i broj mobitela dobitnika nagrade.
Uručenjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku. Ako se dobitnik nagrade
ne javi Organizatoru u roku od 24 sata od objave rezultata nagradnog natječaja i objave dobitnika,
Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da umjesto izabranog dobitnika, koji se nije u
predviđenom roku javio Organizatoru radi preuzimanja nagrade, prenese nagradu na drugog odabranog
dobitnika.
Sudjelujući u Natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se osobni podaci ( ime i prezime, adresu
stanovanja, email i broj mobitela dobitnika nagrade) koje pruži, koriste u svrhu održavanja, provođenja i
promocije ovog Natječaja.
Članak 10.
Sudionici u nagradnom natječaju
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije
nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici
prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.
Članak 11.
Publicitet
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade,
njihovo ime i Instagram profil mogu objaviti od strane Organizatora

Članak 12.
Porezi
Dobitnik nagrade ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.
Članak 13.
Rješavanje spora
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud
u Zagrebu i mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Članak 14.
Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran,
odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti
obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 15.
Izmjene Pravila nagradnog natječaja
Organizator zadržava pravo izmjene Pravila za vrijeme trajanja nagradnog natječaja, a o tome će sudionici
biti obaviješteni na službenoj Instagram stranici Organizatora.
Članak 16.
Napomena Organizatora
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način ne sponzorira, podržava ili njime upravlja niti je s njim povezan
Instagram (Meta Platforms, Inc.).
Organizator ne odgovara za bilo koje posljedice koje su nastale kao posljedica zloupotrebe sadržaja koji je
objavljen od strane sudionika nagradnog natječaja ili zloupotrebe sustava pri funkcioniranju nagradnog
natječaja na štetu sudionika nagradnog natječaja ili trećih osoba.

U Zagrebu, 17.11.2022.

CROATIA osiguranje d.d.

Informacija o zaštiti osobnih podataka - Ispričaj svoju nogometnu priču
CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, kao voditelj obrade osobnih podataka (dalje u
tekstu: Organizator), štiti Vašu privatnost te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu
za koju su prikupljeni. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te
brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu
Vaše osobne podatke (naziv profila na Instagramu, ime i prezime, adresa stanovanja, email i broj
mobitela dobitnika nagrade.) prikupljamo i obrađujemo u svrhu organizacije i provođenja nagradne
natječaja „Ispričaj svoju nogometnu priča“.
Pravna osnova za obradu Vaših podataka je Vaša prijava za sudjelovanje u nagradnom natječaju uz
prihvaćanje Pravila nagradnog natječaja. Sudionik prijavom na nagradni natječaj i prihvaćanjem Pravila
nagradnog natječaja te sudjelujući u natječaju, prihvaća i odobrava obradu osobnih podataka (naziv
profila na Instagramu, ime i prezime, adresa stanovanja, email i broj dobitnika nagrade) u svrhu
održavanja i provođenja natječaja.

Radi postizanja transparentnosti nagradnog natječaja dobitnici nagrada (ime i naziv profila na
Instagramu) bit će objavljeni na službenom Instagram profilu Organizatora.
Javna objava dobitnika nagrada temeljem naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja
Vam omogućavaju da u svakom trenutku podnesete prigovor na takvu obradu. Vaše osobne podatke
više nećemo obrađivati, osim ako postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu podataka koji nadilaze
Vaše interese, prava i slobode radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva.
Pohrana podataka ostvaruje se nakon što sudionik-dobitnik dostavi Organizatoru osobne podatke.

Instagram kao samostalni voditelj obrade također obrađuje Vaše podatke (sukladno uvjetima koje ste
prihvatili tijekom registracije na društvenu mrežu/Instagram, a koji su dostupni na sljedećoj web
poveznici https://privacycenter.instagram.com/policy/.), no Organizator na takvu obradu podataka
nema utjecaj. U odnosu na Organizatora, Vaše podatke dajete isključivo Organizatoru za potrebe
sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je
dobrovoljno..

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
Vaše osobne podatke čuvat ćemo do završetka nagradnog natječaja i isteka roka za preuzimanje
nagrada nakon čega ćemo iste brisati.

Primatelji osobnih podataka
U svrhu izdavanja nagrade u skladu s Pravilima nagradne igre, onda kada je isto nužno za dostavu
nagrade ili propisano pozitivnim propisima Republike Hrvatske osobni podaci dobitnika biti će
proslijeđeni poslovnim partnerima Organizatora.
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Koja su Vaša prava?
pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši
osobni podaci te ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje
imate pravo u vezi zaštite osobnih podataka. CROATIA osiguranje d.d. Vam osigurava kopiju osobnih
podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo Vam naplatiti razumnu
naknadu na temelju administrativnih troškova.
pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku
možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ukoliko
više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu i pohranu
pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
- ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti
tih podataka,
- ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih
podataka,
- ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i
obrane pravnih zahtjeva,
- ako ste uložili prigovor na obradu dok se prigovor ne riješi.
pravo na prigovor - u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako
se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke
obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;
pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu
o zaštiti podataka ili druge propise u vezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem
Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razjasnili sporna pitanja. Svakako imate pravo
podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom
tijelu unutar EU;
pravo na povlačenje privole - kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku
povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona
povučena. Navedeno možete učiniti putem e-maila: info@crosig.hr ili na info telefon 072 001884.

Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti na sljedeće kontakte:
Službenik za zaštitu podataka: pute e-maila na zastitapodataka@crosig.hr
Korisnička podrška: putem e-maila na info@crosig.hr ili na info telefon 072 00 1884
Na adresi CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb te u svakoj našoj poslovnici.

U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo
Vaša prava i privatnost. Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova
učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. Ako
zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam pružamo u
uobičajenom elektroničkom obliku.

