OPĆI UVJETI
NAGRADNI NATJEČAJ 'MI SLAVIMO, VAS DARIVAMO'
Članak 1.
Organizator natječaja
Nagradni natječaj 'Mi slavimo, vas darivamo' (dalje: Natječaj) priređuje: TAU ON-LINE d.o.o.
za informatiku, sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB 14273924910, (dalje u tekstu:
Organizator).
Članak 2.
Svrha natječaja
'Mi slavimo, vas darivamo' je nagradni natječaj koji se provodi na općoj javnosti, a temeljem
kojeg nagrađujemo naše korisnike u okviru aktivnosti povodom našeg 20. rođendana. Nagrada
se dodjeljuje isključivo temeljem kreativnog odgovora na "Čestitku nam napiši i s nagradom
pod rukom „briši“". Čestitka se dostavlja isključivo elektronskim putem.

Članak 3.
Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve osobe koje pošalju svoju kreativnu
poruku i čestitaju nam 20. rođendan do roka navedenog u članku 4. ovih Općih uvjeta (dalje u
tekstu: Sudionici).
Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez
obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg Sudionika ako procijeni da ne ispunjava uvjete za
sudjelovanje, da krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim
postupcima narušava ugled ili nanosi štetu interesima Organizatora.
Sudionici se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta koji propisuju pravila sudjelovanja u nagradnom
natječaju u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo
kakvog oblika troška ili štete koja bi im mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji će biti
predmet natjecanja.
Sudionici činjenicom podnošenja prijave za sudjelovanje na natjecanju prihvaćaju i pristaju na
primjenu ovih Općih uvjeta, čime se smatra da su s Organizatorom zaključili ugovor koji
uređuje međusobna prava i obveze Organizatora i Sudionika u vezi predmetnog nagradnog
natječaja.
Sudjelovanje u nagradom natječaju je dobrovoljno, te prijavljeni Sudionici nisu dužni platiti
nikakvu naknadu za sudjelovanje.

Članak 4.
Prijava na nagradni natječaj
Sudionici se prijavljuju na nagradni natječaj isključivo elektronskim putem na e-mail adresu:
rodendan@moj-posao.net. Sudionici mogu sudjelovati u nagradnom natječaju do petka 30.
listopada 2020. do 08:00 sati.
Za valjanost svake prijave potrebno je navesti u prijavi osobne podatke (ime, prezime, mail

adresa i broj telefona) i pristati na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane
Organizatora sukladno odredbama članka 12. ovih Općih uvjeta.

Članak 5.
Trajanje natječaja
Natječaj traje od ponedjeljka 19. listopada 2020. od 08:00 sati do petka 30. listopada 2020. do
08:00 sati i održava se na https://www.moj-posao.net/ .

Članak 6.
Fond nagrada
Fond nagrada uključuje:
1. mjesto - Apple 10.9-inch iPad Air 4 Cellular 64GB - Space Grey P/N: mygw2hc/a
2. mjesto - Smartphone Samsung Galaxy S20FE Exynos 990 Octa Core; 2.73Ghz 6GB 128GB
6.5" Android 10.0 Plavi P/N: SM-G780FZBDEUG
3. mjesto - Huawei MateBook D 14 AMD Ryzen 5 3500U 2.10GHz 8GB 512GB; SSD W10H
14" IPS FullHD AMD Radeon Vega 8 P/N: 53010TUA
4. mjesto - Valamar hoteli, Dubrovnik; vikend boravak za dvije osobe
5. mjesto - Nova godina, Slavonija i Baranja; 3 dana za dvoje
6. mjesto - Sportska digitalna kamera GoPro Hero9 Black P/N: CHDHX-901-RW
7. mjesto - Električni romobil Xiaomi Essential Black P/N: FBC4022GL
8. mjesto - SmartWatch Samsung R830 Galaxy Watch Active 2 40mm Rose Gold P/N
9. mjesto - Hotel Lone, Rovinj; dva noćenja s doručkom za dvije osobe
10. mjesto - Hotel Westin, Zagreb; dva noćenja s doručkom za dvije osobe
11. mjesto - Hotel Spa Golfer, LifeClass Terme Sveti Martin; dva noćenja na bazi polupansiona
i paket Active&Healthy za dvije osobe
12. mjesto - Plitvice Holiday Resort, Kučica uz jezero; dva noćenja s doručkom za dvije osobe
13. mjesto - Advent i festival čokolade u Opatiji; 2 dana za dvoje
14. mjesto - 1000 kuna bon u Spar i Interspar trgovinama
15. mjesto - 1000 kuna bon u Spar i Interspar trgovinama
16. mjesto - 1000 kuna bon u Spar i Interspar trgovinama
17. mjesto - 1000 kuna bon u Spar i Interspar trgovinama
18. mjesto - 1000 kuna bon u Bipa trgovinama
19. mjesto - 1000 kuna bon u Bipa trgovinama
20. mjesto - 1000 kuna bon u Bipa trgovinama

Članak 7.
Proglašenje dobitnika
Organizator će proglasiti dobitnike nagrada u utorak 10. studenog 2020. do 14:00 sati objavom
na stranicama portala MojPosao (www.moj-posao.net) te će dobitnici biti obaviješteni i putem
e-mail adrese koju su naveli prilikom popunjavanja upitnika.
Stručni žiri organizatora će prema vlastitom stručnom mišljenju procijeniti kreativnost
rođendanske čestitke te odrediti dobitnike nagrada prema rednim brojevima nagradnog fonda
i to počevši od 1 kao najkreativnije čestitke do 20. te tim slijedom podijeliti i nagrade
sudionicima natječaja.

Članak 8.
Definicija i dodjela nagrade
Nagradu čini fond nagrada za svako osvojeno mjesto, kako je navedeno u članku 6. ovih Općih
uvjeta, te pripada pojedinom nagrađenom Sudioniku. Sudionici ne mogu zahtijevati nagrade u
većim količinama, iznosima ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Općim
uvjetima.
Članak 9.
Pogrešne i neregularne prijave
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu
naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju
Sve prijave zaprimljene korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa bit će
uklonjene. Isto vrijedi i za sve prijave podnesene bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim
metodama, a koje Sudionicima omogućuju nepoštenu prednost pred drugim Sudionicima.

Članak 10.
Publicitet
Sudjelovanjem u ovom natječaju Sudionici su suglasni da se njihovi podaci iz prijave za
sudjelovanje u natječaju, te njihova čestitka mogu objaviti od strane Organizatora i koristiti bez
naknade.
Članak 11.
Objava pobjednika natječaja
Imena i prezimena dobitnika te njihovi kreativni odgovori bit će objavljeni na web adresi
Organizatora www.moj-posao.net kao i na društvenim mrežama Organizatora nakon
proglašenja pobjednika.
Navedeni podaci su javni i moguće su objave u svim drugim medijima.

Članak 12.
Zaštita osobnih podataka
Svaka osoba koja se prijavi na natječaj da bi ostvarila pravo na sudjelovanje u natječaju treba
pristati na prikupljanje i obradu njezinih osobnih podataka sukladno ovim Općim uvjetima, a
Organizator se obvezuje s osobnim podacima postupati u skladu sa Općom uredbom o zaštiti
podataka 2016/679/EU (eng. GDPR), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i
drugim važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
Slanjem čestitke na nagradni natječaj elektronskim putem na adresu Organizatora:
rodendan@moj-posao.net svaka osoba koja se prijavila na natječaj daje svoj izričiti pristanak
na prikupljanje i obradu njezinih osobnih podataka u skladu s člankom 10. i 11. ovih Općih
uvjeta te sukladno sljedećim odredbama ovog članka:
a) Organizator će prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba prijavljenih na natječaj koji

su navedeni u prijavi/registraciji.
b) Voditelj zbirke osobnih podataka je TAU ON-LINE d.o.o. za informatiku, Strojarska cesta
20, 10000 Zagreb, OIB 14273924910
c) Osobni podaci će biti prikupljani i obrađivani u svrhu sudjelovanja na natječaju te
provedbe i promidžbe natječaja sukladno ovim Općim uvjetima. U tom smislu, svrha
prikupljanja i obrade osobnih podataka je:
• prijava/registracija na natječaj (slanjem čestitke)
• objava podataka o natječaju, pobjednicima natječaja te osvojenim nagradama
• pozivanje osoba prijavljenih na natječaje ili događanja koje će u budućnosti priređivati
Organizator,
• provođenje marketinških i komercijalnih aktivnosti Organizatora
d) Osobe koje se prijavljuju na natječaj osobne podatke daju dobrovoljno i imaju pravo u
svakom trenutku povući opisani pristanak na prikupljanje i obradu njihovih osobnih
podataka, slanjem pisane obavijesti o tome na e-mail adresu: szop@moj-posao.net ili
putem pošte preporučeno na adresu: TAU ON-LINE d.o.o., n/r Službenik za zaštitu
osobnih podataka, Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb.
Ako prijavljeni Sudionik povuče svoju privolu za prikupljanjem i obradom osobnih
podataka za vrijeme trajanja nagradnog natječaja, gubi pravo na daljnje sudjelovanje u
natječaju i pravo na osvajanje nagrade.
e) Osoba koja se prijavila na natječaj ima pravo u svakom trenutku ostvariti pristup,
odnosno tražiti uvid u njezine osobne podatke i zatražiti njihovo ispravljanje i/ili
ažuriranje. Takav zahtjev treba uputiti na e-mail adresu ili poštansku adresu navedenu
u prethodnoj točki ovog stavka.
f)

Prikupljene osobne podatke Organizator će čuvati 1 (jednu) godinu od dana završetka
natječaja, nakon kojeg vremena će ih obrisati iz svoje baze, sa svojih web stranica i
svojih profila na društvenim mrežama.

Svaka osoba koja se prijavi na natječaj na način opisan u stavku 2. ovog članka daje svoj
izričiti pristanak na objavljivanje njenih podataka i dobitnog odgovora na web stranicama
Organizatora (www.moj-posao.net) te na profilima Organizatora na društvenim mrežama
(Facebook, Twitter, LinkedIn) i u publikacijama Organizatora, koje su javno dostupne i mogu
biti iznesene i u drugim medijima, kao i na internim portalima Organizatora koji su dostupni
svim zaposlenicima Organizatora.
Također daje svoj pristanak da ukoliko na natječaju osvoji nagradu, Organizator na isti način
odnosno putem istih medija objavi njezine osobne podatke iz prijave na natječaj.
Ispunjavanjem prijave/registracije osoba koja se prijavila na natječaj ujedno daje svoj pristanak
na primanje reklamnih obavijesti i obavijesti vezanih za marketinške i druge aktivnosti i
događanja Organizatora na e-mail adresu i/ili broj telefona navedene u prijavi/registraciji.
Opisani pristanak osoba koja se prijavila na natječaj može povući u svakom trenutku slanjem
pisane obavijesti o tome na e-mail adresu ili poštansku adresu navedenu u stavku 2. točki e)
ovog članka.
Članak 13.
Rješavanje sporova
U slučaju spora između Organizatora i prijavljenih Sudionika nadležan je stvarno nadležan sud
u Zagrebu.

Članak 14.
Mogućnost prekida ili izmjene natječaja
Natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku do početka natječaja prema
odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja, ali uz obvezu Organizatora da o tome bez
odgode stavi obavijest na svoju web stranicu https://www.moj-posao.net/ u kojem slučaju se
isključuje bilo kakva odgovornost Organizatora za štetu.

Članak 15.
Završne odredbe
Ovi će Opći uvjeti biti objavljeni na web stranici Organizatora https://www.moj-posao.net/
Prijavom na natječaj smatra se da je svaki Sudionik u potpunosti upoznat i suglasan sa
sadržajem objavljenih Općih uvjeta.

