Pravila nagradnog natječaja “Spomenik neisklesanom tijelu”
(u daljnjem tekstu: „Pravila“)

Članak 1.
Organizator
Organizator nagradnog natječaja „Spomenik neisklesanom tijelu“ (u daljnjem tekstu: “Natječaj”) je Pipi
Beverages d.o.o., Stinice 59, 21000 Split, Hrvatska. (u daljnjem tekstu: „Organizator“).
Natječaj opisan u prethodnom stavku nije nagradna igra sukladno čl. 2. i 3. Pravilnika o priređivanju
nagradnih igara (Narodne novine 8/2010), u vezi čl. 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine
87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014).

Članak 2.
Trajanje Natječaja
Natječaj će se održati od 25. srpnja do 25. kolovoza 2019. u 23.59 sati.
Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja i datuma proglašenja Sudionika
dobitnika.

Članak 3.
Pravila Natječaja
Za sudjelovanje u natječaju potrebno je prijaviti fotografiju na stranicu https://pipi.com.hr, a koja
odgovara na temu natječaja te točno ispuniti podatke o natjecatelju. Nepotpune prijave neće se
uzimati u obzir. Prema procjeni Stručnog povjerenstva Promotora bit će izabrana jedna najkreativnija
prijava.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja
U Natječaju mogu sudjelovati svi punoljetni državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području
Republike Hrvatske koji su prihvatili ova Pravila.
Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila, ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se
eliminacijom Sudionika iz Natječaja.
U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje na bilo koji način sudjeluju u organizaciji Natječaja, kao ni
zaposlenici Organizatora i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5.
Korištenje i obrada osobnih podataka
Samim sudjelovanjem u Natječaju Sudionik prihvaća pravila privatnosti dostupna na web stranici
https://pipi.com.hr.
Organizator je voditelj obrade osobnih podataka Sudionika Natječaja.
Osobni podaci Sudionika Natječaja: ime, prezime, e-mail adresa i broj telefona, prikupljaju se u svrhu
provođenja Natječaja sukladno odredbi članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.
Sudionici su upoznati i izričito su suglasni da Organizator može povjeriti pojedinačne poslove u vezi s
obradom osobnih podataka društvu angažiranom od strane Organizatora za pružanje usluga
marketinga, istraživanja tržišta i javnog mnijenja koje može obrađivati osobne podatke samo u
granicama ugovora sklopljenog s Organizatorom.
Sudjelovanjem u natječaju korisnik jamči da je sadržaj koji je učitao na stranicu njegovo isključivo
vlasništvo i suglasan je da taj sadržaj Organizator može koristiti u svrhu promocije branda Pipi na
internetu bez dodatne privole ili naknade korisnika.
Za svaki upit koji se odnosi na obradu osobnih podataka te za ostvarivanje bilo kojeg prava propisanog
Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (poput prava na ispravak, prava na brisanje, prava na
ograničenje obrade) Sudionik Natječaja može se obratiti na e-mail adresu: pipi@pipi.com.hr
Ako Sudionik Natječaja smatra da se podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka,
može podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu
osobnih podataka (AZOP) te se obratiti Organizatoru radi objašnjenja.
Organizator će poduzeti sve potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u Natječaju
obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom te će provoditi
odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu tih podataka od sigurnosnih rizika kao
što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo
uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osigurati takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade
podataka.

Članak 6.
Način sudjelovanja i odvijanja Natječaja
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je prijaviti fotografiju koja odgovara na temu natječaja na
internetskoj stranici https://pipi.com.hr. Prema procjeni Stručnog povjerenstva Promotora bit će
izabrana jedna najkreativnija pobjednička prijava.

Članak 7.
Diskvalifikacija Sudionika
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim
slučajevima:
• ako Sudionik prekrši ovdje navedena pravila;
• ako Sudionik koristi lažni podatke za sudjelovanje u Natječaju.
Provjeru profila Sudionika provodit će programski izvođač Aplikacije, a kriteriji za odluku o valjanosti
profila uključuju, ali nisu ograničeni na:
• postojanja osnovane sumnje da Sudionik koristi programsko rješenje kako bi utjecao na i/ili
modificirao mehanizam aplikacije u svrhu stjecanja prednosti u Natječaju;
• postojanja osnovane sumnje da je Sudionik postigao rezultate na bilo koji način osim interakcijom s
nepromijenjenom Aplikacijom.
Do diskvalifikacije Sudionika može doći i ako se uvidom u podatke o aktivnostima na aplikaciji utvrde
bilo kakve nepravilnosti koje utječu na ravnopravno sudjelovanje.
Diskvalificirani Sudionici će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji putem prijavljene e-mail adrese ili
broja telefona.

Članak 8.
Osvajanje nagrada
Fond nagrada i datumi dodjeljivanja:
• 1x izrada i postavljanje spomenika napravljenog prema slici s kojom se Sudionik prijavio na natječaj
• 41x nagradni paket koji uključuje: jednu Pipi majicu, jednu Pipi platnenu torbu i set Pipi razglednica
Krug 1. - 2.8. – 10x nagradnih paketa za 10 najkreativnijih prijava poslanih u 7 proteklih dana
Krug 2. - 9.8. – 10x nagradnih paketa za 10 najkreativnijih prijava poslanih u 7 proteklih dana
Krug 3. - 16.8. – 10x nagradnih paketa za 10 najkreativnijih prijava poslanih u 7 proteklih dana
Krug 4. - 23.8. – 10x nagradnih paketa za 10 najkreativnijih prijava poslanih u 7 proteklih dana
30.8. – objava glavne nagrade – 1x izrada i postavljanje spomenika napravljenog prema slici s kojom se
Sudionik prijavio na natječaj i 1x nagradni paket koji uključuje: jednu Pipi majicu, jednu Pipi platnenu
torbu i set Pipi razglednica. Spomenik nije u vlasništvu Pobjednika, već ostaje u vlasništvu
Organizatora natječaja. Organizator zadržava pravo postavljanja, pomicanja i skladištenja Spomenika.
Dobitnici će biti objavljeni na Internet stranici https://pipi.com.hr, ili na Facebook stranici Pipi.
Jamstvo dodjele
Za dodjelu nagrada iz članka 8. ovih Pravila Sudioniku dobitniku jamči Organizator.

Članak 10.
Porezi
Sudionik dobitnik, kao ni bilo koji od Sudionika, ne snosi nikakve porezne obveze povezane s ovim
Natječajem.

Članak 11.
Obavijest o dobitniku
Imena Sudionika dobitnika bit će objavljena na web stranici https://pipi.com.hr ili na Facebook stranici
Pipi, a Sudionici dobitnici nagrada će bit obaviješteni o dobivenim nagradama i putem e-maila u roku
od 7 dana od završetka svakog tjednog kruga Natječaja. Kako bi mogli preuzeti nagradu, Sudionici
dobitnici su obvezni e-mailom potvrditi primitak obavijesti te prema navedenim uputama dostaviti OIB
i podatke s osobne iskaznice (broj osobne iskaznice i datum rođenja) radi dokazivanja identiteta
prilikom preuzimanja nagrade.

Članak 12.
Oblik nagrade
Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim
količinama od onih koje su navedene u ovim pravilima.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 13.
Preuzimanje nagrade
Organizator će Sudionike dobitnike izvijestiti izravno putem e-maila te će imena Sudionika dobitnika
objaviti na svojoj web stranici https://pipi.com.hr ili na Pipi Facebook stranici. Ako se Sudionik
dobitnik ne javi u roku od 7 dana od datuma slanja obavijesti na njegovu e-mail adresu koju je prijavio
prilikom prijave, nagrada mu se neće uručiti.
Sudioniku dobitniku će Organizator putem dostavne službe ili prodajnih predstavnika dostaviti
nagradu na željenu adresu na području Republike Hrvatske. Kod preuzimanja nagrade Sudionik
dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom i potpisati izjavu o primitku iste.

Članak 14.
Prekid Natječaja
Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran,
odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno
nastalih obveza prema Sudionicima.

Članak 15.
Pridržavanje pravila i nadležnost
Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno
obaviješteni ukoliko do promjena Pravila dođe.
Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava
pravo da Sudioniku dobitniku ne dodijeli nagradu i sve ostale aktivnosti predviđene za Sudionika
dobitnika ako u pisanom obliku odbije prihvatiti ova Pravila, uključujući posebno odredbe ovog članka.
U tom slučaju Sudionik dobitnik postaje osoba čija je prijava sljedeća rangirana na top listi.
U slučaju spora između Sudionika i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u
Zagrebu.

