
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 

“Ghetaldus blagdansko darivanje“ 

 

PODACI O PRIREĐIVAČU NAGRADNOG NATJEČAJA 

Ghetaldus Optika d.d., Ilica 56, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 08171316035 (u daljnjem tekstu 

"Priređivač") organizira nagradni natječaj. 

Naziv natječaja je: “Ghetaldus blagdansko darivanje” (u daljnjem tekstu "Nagradni natječaj”). 

Za izvedbu Nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Nulaosam d.o.o., Hribarov prilaz 5, 

10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 58748946454 (u nastavku „Izvođač“). 

 

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Svrha Nagradnog natječaja je promocija društva Ghetaldus Optika d.d. te nagrađivanje 

vjernosti pratitelja Facebook profila Ghetaldus optika i Instagram profila ghetaldus.optika 

Priređivača. 

 

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj započet će dana 12.12.2022. godine i trajat će do dana 15.12.2022. godine 

do 23:59 sati. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj stranici Priređivača 

www.ghetaldus.hr . 

 

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u 

Republici Hrvatskoj. 

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji 

te ostale osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna 

osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. 

Pojedini sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju s više komentara i na oba profila 

istovremeno, no može osvojiti samo jednu nagradu. 

 

http://www.ghetaldus.hr/


PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj će se paralelno održavati na službenim profilima Društva, Facebook profilu 

Ghetaldus optika i Instagram profilu ghetaldus.optika, a pravila Natječaja će biti objavljena na 

službenoj web stranici www.ghetaldus.hr . 

Sudionici Nagradnog natječaja za sudjelovanje u predmetnom Nagradnom natječaju  trebaju 

u razdoblju trajanja Natječaja zadovoljiti sve navedene Uvjete Natječaja, ovisno o društvenoj 

mreži na kojoj će sudjelovati: 

FACEBOOK  

➢ Ako sudionik odluči sudjelovati u Nagradnom natječaju preko Facebook profila 

Priređivača Ghetaldus optika, sudionik je dužan zapratiti spomenuti Facebook profil 

➢ Sudionik je također dužan označiti (tagirati oznakom @) jednu osobu po vlastitom 

izboru u komentar ispod objave na Facebook profilu Ghetaldus optika koja komunicira 

predmetni Nagradni natječaj 

➢ Uz spomenutu oznaku jedne osobe, sudionik je dužan u istom komentaru osmisliti i 

napisati poruku ili slogan u blagdanskom duhu. 

INSTAGRAM 

➢ Ako sudionik odluči sudjelovati u Nagradnom natječaju preko Instagram profila 

Priređivača ghetaldus.optika , sudionik je dužan zapratiti spomenuti Instagram profil 

➢ Sudionik je također dužan označiti (tagirati oznakom @) jednu osobu po vlastitom 

izboru u komentar ispod objave na Instagram profilu ghetaldus.optika koja komunicira 

predmetni Nagradni natječaj 

➢ Uz spomenutu oznaku jedne osobe, sudionik je dužan u istom komentaru osmisliti i 

napisati poruku ili slogan u blagdanskom duhu. 

 

Prijavom na Nagradni natječaj sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu 

povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe. 

 

DOBITNICI NAGRADNOG NATJEČAJA 

Dobitnici Nagradnog natječaja će biti sudionici čiji komentari budu prepoznati kao najkreativniji 

prema odabiru žirija. 

http://www.ghetaldus.hr/


Žiri sastavljen od ukupno tri člana, dva člana Društva Priređivača i jednog člana tvrtke 

Izvođača, će odabrati ukupno 15 najkreativnijih komentara sudionika na obje društvene mreže 

koji su ispunili sve Uvjete navedene u sklopu Pravila Nagradnog natječaja. 

Dobitnici će biti označeni u komentaru ispod objave vezane za predmetni Nagradni natječaj 

ovisno o društvenoj mreži putem koje su sudjelovali u Natječaju. 

Pojedini dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona) 

u inbox Facebook profila Ghetaldus optika ili Instagram profila ghetaldus.optika, ovisno gdje je 

sudjelovao u Nagradnom natječaju u roku 5 dana od dana objave rezultata Natječaja nakon 

čega će biti kontaktiran i obaviješten o isporuci nagrade od strane Priređivača.  

Ukoliko Priređivač ne uspije s dobitnikom Natječaja ostvariti kontakt i dogovor za isporuku 

nagrade u roku od 5 radnih dana od završetka Natječaja, dobitnik Natječaja gubi pravo na 

preuzimanje nagrade. 

Dobitniku će nagrada biti dostavljena na adresu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj u roku od 

30 dana od dana kada je dobitnik Priređivaču dostavio svoje podatke kako je opisano gore u 

tekstu.  

 
 

NAGRADNI FOND 

U nagradnom fondu se nalazi ukupno 15 poklona/ poklon setova: 
 
 

➢ 2 x BOSS toaletna torbica 

➢ 2 x poklon set GUESS: kemijska (u obliku šminke) + putni set + toaletna torbica  

➢ 4 x poklon set GANT: rokovnik + platnena torba  

➢ 7 x poklon set POLAROID: bočica + rokovnik 

 

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju, kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu 

od jedne od gore navedene za koju su se natjecali i osvojili ih u Natječaju sukladnom ovim 

Pravilima. 

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade 

prestaju sve obveze Priređivača prema dobitnicima. 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada. 

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati i blokirati daljnje aktivnosti sudionika za koje 

posumnja i/ili utvrdi da su na stranici pokušavali objaviti neprimjeren sadržaj. 



KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA 

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja Priređivač će koristiti 

isključivo u svrhu provođenja Pravila ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja 

nagrade te će nakon toga podaci biti trajno obrisani.  

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade 

sudjeluju u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem. Prijavom na 

Nagradni natječaj korisnici pristaju da se njihovo korisničko ime i komentar objavi na službenim 

društvenim mrežama Priređivača. 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Pristupanjem predmetnom Nagradnom natječaju i uporabom internetske stranice 

www.ghetaldus.hr , sudionik Natječaja potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim 

uvjetima povjerljivosti podataka navedenima u Izjavi o povjerljivosti na web stranici 

https://www.ghetaldus.hr/2/Izjava+o+povjerljivosti . 

Sudionici predmetnog Nagradnog natječaja slažu se da Priređivač 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. 

Priređivač garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti.  

Sudionici u bilo kojem trenu od Priređivača mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih 

podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da svaki sudionik može 

dostaviti prigovor o obradi osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo 

kojem trenutku na e-mail: shop@ghetaldus.hr . Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. 

Priređivač se obvezuje da će razmotriti prigovore u što kraćem roku i o tome obavijestiti 

sudionika. 

 

ODGOVORNOSTI PRIREĐIVAČA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač 

nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se 

oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. 

Priređivač i Izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za nepravilnosti u funkcioniranju web 

stranice i službenih profila Facebook i Instagram, bez obzira na razlog. Priređivač i Izvođač ne 

http://www.ghetaldus.hr/
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preuzimaju nikakvu odgovornost za posljedice potencijalnog pada društvenih mreža, 

mogućnost spajanja na internetske usluge, gubitka električne energije ili drugih tehničkih 

smetnji, koje bi onemogućile sudjelovanje u predmetnom Nagradnom natječaju, a na koje 

Priređivač i Izvođač nemaju utjecaj. 

 

PRAVA PRIREĐIVAČA 

Svaki sudionik ovog Nagradnog natječaja prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač 

zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na 

primjeren način. Zakašnjele i nepotpune prijave neće biti uvažene.  

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom i Facebookom niti ga 

spomenute društvene mreže ne promiču ili sponzoriraju. 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je 

Općinski građanski sud u Zagrebu. 

 

Zagreb, 09. prosinca 2022. godine 


