Pravila i uvjeti sudjelovanja na nagradnom natječaju „Jeste li ju vidjeli?“

1. Organizator nagradnog natječaja
Organizator je nagradnog natječaja „Jeste li ju vidjeli?“ (u nastavku „nagradni natječaj“) Paloma d. d.,
Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh (u nastavku „organizator“).
2. Svrha nagradnog natječaja
Svrha je nagradnog natječaja promocija Palomine linije toaletnog papira Exclusive.
3. Trajanje nagradnog natječaja
Nagradni natječaj traje od 1. veljače 2020. od 00:00 do 15. ožujka 2020. do 23:59. Žiri će zatim pregledati
sve objavljene priče i odabrati dobitnike koji će o primitku nagrade biti obaviješteni putem Facebooka ili
Instagrama najkasnije u roku od mjesec dana od završetka nagradnog natječaja.
4. Sudjelovanje na nagradnom natječaju
Uvjet za sudjelovanje na nagradnom natječaju jest slaganje s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja.
Sudjelovanjem na nagradnom natječaju sudionik prihvaća sva ovdje navedena pravila i uvjete
sudjelovanja.
Na nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe. Sudionik u bilo kojem trenutku do završetka
nagradnog natječaja može otkazati sudjelovanje tako da pošalje zahtjev za otkazivanje na e-adresu
nagradninatecaj@futura.si. U tom se slučaju sudionik isključuje iz daljnjeg sudjelovanja na nagradnom
natječaju, a organizator osigurava brisanje njegovih osobnih podataka u roku od 48 sati od odjave.
Na nagradnom natječaju nije dopušteno sudjelovanje osobama zaposlenim kod organizatora nagradnog
natječaja, odnosno u s njim povezanim poduzećima, članovima njihove uže obitelji (supružnik odnosno
izvanbračni partner odnosno partner registrirane istospolne partnerske zajednice, djeca odnosno
posvojena djeca te roditelji odnosno posvojitelji) te zaposlenicima u marketinškoj agenciji Futura DDB i
članovima njihove uže obitelji.
Navedene će iz nagradnog natječaja isključiti organizator.
5. Tijek nagradnog natječaja
Nagradni natječaj održava se na Instagramu i Facebooku kojima korisnik može pristupiti i putem
internetske stranice www.paloma-nagradninatecaj.com.
Na nagradnom natječaju korisnik sudjeluje tako da objavi priču na jednom od tih dvaju kanala.

1. Na Instagramu korisnik treba Palominim filtrom kreirati zanimljivu fotografiju ili video, označiti
profil @palomamoments, na fotografiju/video dodati # ovisno o zemlji u kojoj sudjeluje na
nagradnom natječaju (#palomaHR) te objaviti priču na svojem profilu.
2. Na Facebook kanalu korisnik sudjeluje tako što upotrijebi Palomin Facebook filtar, napravi story i
na njemu napiše gdje je vidio Snješku. Story objavi i pohrani ili screenshota, a zatim sliku storyja
prilijepi u komentar Facebook objave koju može pronaći "prikačenu" na vrhu Facebook stranice
Paloma.

Korisnik u priči može obuhvatiti bilo koju lokaciju, prostor, predmet itd., a na tu sliku ili video treba
umetnuti i jedan od prethodno postavljenih „stickera“ (naljepnica) mačke Snješke te poštovati upute
opisane u prethodne dvije točke. Što će priča biti originalnija, to korisnik ima veće mogućnosti da osvoji
nagradu.
Ako sudionik neće poštovati sve zahtjeve pojedinog kanala, bit će isključen iz natječaja.
6. Izbor nagrađenih
Na završetku nagradnog natječaja organizator će pregledati sve objavljene priče, iz natječaja izdvojiti sve
koje ne odgovaraju propisanim uvjetima i odabrati dobitnike iz pojedinih zemalja koji su u skladu sa
sljedećim pravilima.
Kriterij za izbor dobitnika originalna je i zabavna uporaba Palomina Facebook i Instagram filtra.
Na nagradnom natječaju sudjeluju svi sudionici koji zadovoljavaju uvjete za sudjelovanje iz članka 5. i
priključili su se na nagradni natječaj tijekom trajanja nagradnog natječaja od 1. veljače 2020. od 00:00 do
15. ožujka 2020. do 23:59.
Izabrana će komisija između svih sudionika do 20. ožujka na adresi Futura DDB, Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana, izabrati dobitnike nagradnog natječaja. Na odluku komisije o dobitnicima nije moguće
podnijeti prigovor ili žalbu i odluka komisije je konačna.
Ako je među dobitnicima korisnik koji na osnovi ovih Pravila ne zadovoljava uvjete za sudjelovanje na
nagradnom natječaju, žiri će izabrati novog dobitnika.
Dobitnici će o osvajanju nagrade biti obaviješteni privatnom porukom putem Instagrama ili Facebooka –
kanala putem kojega su sudjelovali na nagradnom natječaju, najkasnije u roku od mjesec dana od
završetka nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja sudjelovanjem na nagradnom natječaju
izričito se i neopozivo slažu s objavom svojih podataka na internetskom mjestu ako organizator odluči
dobitnike objaviti na internetskoj stranici. Žalba na objavu navedenih podataka dobitnika na osnovi ovih
Pravila nije moguća.
Komisija će nakon završetka nagradnog natječaja pripremiti zapisnik koji sadržava podatke dobitnika.
Zapisnik će se čuvati na adresi organizatora do 31. svibnja 2020.

7. Nagrade
Nagradni fond razlikuje se ovisno o tržištu na kojem korisnik sudjeluje na nagradnom natječaju.
30 x Selectbox nagrade u vrijednosti od 299 kn po izboru:




masaža i wellness
sport i zabava
stol za dvoje.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu. Nagrada nije prenosiva na drugu
osobu.
Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u
natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.
8. Stručna komisija
Članovi žirija, koji će odrediti dobitnike natječaja za sva tržišta, jesu predstavnik poduzeća Paloma
Slovenija, predstavnik poduzeća Futura DDB te neovisni suradnik.
9. Obavješćivanje dobitnika i preuzimanje nagrada
Organizator nagradnog natječaja dobitnike će o primitku nagrada obavijestiti privatnom porukom na
kanalu putem kojega su sudjelovali na nagradnom natječaju.
Organizator će im u obavijesti o nagradi javiti dokad moraju potvrditi primitak nagrade. Ako to ne učine
u navedenom roku, gube pravo na nagradu. Dobitnici organizatoru moraju javiti i izbor paketa (mogu
birati između tri različita paketa navedena u članku 7.) koji žele primiti kao nagradu.
Nagrade će dobitnicima poslati Selectbox preporučenom poštom. Kao dokaz preuzimanja nagrade
vrijedi potvrda o pošiljki.
Organizator ne preuzima moguće troškove koji bi nastali s preuzimanjem nagrade. Dobitnici izričito
dopuštaju objavu svojeg imena i prezimena na internetskome mjestu www.palomanagradninatecaj.com.
Uvjet za dobivanje nagrade jest da su sudionici suglasni s ovim pravilima i da zadovoljavaju uvjete za
sudjelovanje na nagradnom natječaju. Organizator i tehnički izvođač zadržavaju pravo da ne dodijele
nagrade ako:





dobitnik ne zadovolji uvjete za preuzimanje nagrade
se utvrdi da je korisnik na nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima
nagradnog natječaja
dobitnik pošalje pogrešne podatke
dobitnik ne preuzme nagradu do isteka roka za preuzimanje nagrade koji je odredio organizator.

Ako dobitnik ne zadovoljava ovim pravilima određene uvjete za preuzimanje nagrade, odnosno odbije
primitak nagrade ili nagradu ne preuzme i unovči u roku određenom od organizatora, smatra se da ne
želi primiti nagradu te je tako organizator nagradnog natječaja u odnosu prema dobitniku slobodan od
svih obveza po osnovi određivanja dobitnika.
10. Oporezivanje nagrada
S obzirom na to da vrijednost nagrada ne premašuje 42 EUR i nije ostvaren prihod (porezna osnovica)
sukladno slovenskom zakonu člankom 108. Zakona o porezu na dohodak, organizator nagradnog
natječaja nije obvezan obračunati i platiti akontacije poreza u ime i za račun dobitnika nagrade prema
stopi od 25 % u skladu s člankom 131. Zakona o porezu na dohodak i članku 321. Zakona o poreznom
postupku.
Izvođač nije odgovoran za poreze koji se mogu pojaviti u vezi s bilo kojom drugom nagradom.
11. Odgovornost
Sudionici sudjeluju na nagradnom natječaju na vlastitu odgovornost. Organizatori i osobe koje sudjeluju
u provedbi nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu koja bi proizlazila iz nagrada.
Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve neželjene posljedice koje bi sudionik i/ili bilo
koja treća osoba pretrpio kao posljedicu sudjelovanja na nagradnom natječaju.
Organizator nije odgovoran ni ako je poslužitelj nedostupan, osim ako je to moguće pripisati krajnje
nemarnim ili namjernim radnjama koje je organizator obvezan zastupati. Osim toga, organizator nije
odgovoran ni za kakve tehničke greške i smetnje na koje nema utjecaja (kao što su gubitci mreže ili
električne energije). U slučaju okolnosti na koje organizatori ne mogu utjecati (viša sila) organizatori
mogu otkazati nagradni natječaj. O tome moraju obavijestiti sudionike putem društvene mreže
Facebook ili Instagram, a ako je potrebno, i na druge načine. U takvom slučaju sudionicima ne
odgovaraju za nastalu štetu. Odluka organizatora o svim pitanjima u vezi s nagradnim natječajem,
odnosno primjenom pravila konačna je i vrijedi za sve sudionike.
Organizator u izvanrednom slučaju prijevremenog prekida nagradnog natječaja zbog razloga koji ne
proizlaze od njega zadržava pravo da nagrade dodijeli onima koji su na nagradnom natječaju sudjelovali
do trenutka prekida ili da nagradni natječaj bez bilo kakvih obveza prema sudionicima ne dovrši.
12. Isključenje iz nagradnog natječaja
U slučaju kršenja navedenih pravila nagradnog natječaja organizator zadržava pravo da kršitelje isključi iz
nagradnog natječaja bez prethodnog upozorenja. I osobe koje sudjeluju uime trećih osoba (s njihovim
znanjem ili bez njihova znanja) mogu biti isključene iz nagradnog natječaja, a kršenjem se smatra i
sudjelovanje putem društava za nagradne natječaje, automatskih usluga i ponajprije putem
profesionalnog posla s nagradnim natječajima. U slučaju isključenja iz sudjelovanja na nagradnom
natječaju dobitniku se naknadno mogu oduzeti nagrade, odnosno od dobitnika zahtijevati povrat već
uručenih nagrada.

Ako naknadno isključeni dobitnik više ne raspolaže uručenom nagradom, organizator zadržava pravo od
njega zahtijevati novčani iznos u visini vrijednosti primljene nagrade.
13. Zaštita osobnih podataka
Sudionik na nagradnom natječaju organizatoru kao upravitelju zbirke osobnih podataka dopušta da
prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke u svrhe:





provedbe nagradnog natječaja sukladno ovim općim uvjetima
obavješćivanja dobitnika sukladno ovim uvjetima
objave dobitnika sukladno ovim općim uvjetima
dodjele nagrada.

Upravitelj će dobivene podatke štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te u skladu sa
svojim unutarnjim aktima donesenim na temelju zakona.
Upravitelj dobivene podatke ni u kojem slučaju neće proslijediti ili otkriti trećim osobama.
Sudionik ima pravo na uvid, prijepis, kopiranje, dopunu, ispravak, blokiranje i brisanje osobnih podataka
koji se odnose na njega. Ako sudionik u bilo kojem trenutku poželi biti izbrisan iz baze elektroničkih
adresa primatelja obavijesti organizatora, taj zahtjev može bilo kad poslati na elektroničku adresu
nagradninatecaj@futura.si.
Organizator će dokumentaciju u vezi s provedbom natječaja i dobivene osobne podatke čuvati najviše do
dana 31. svibnja 2020., a zatim će ih uništiti sukladno svojim pravilima.
14. Upoznatost s pravilima
Sudjelovanjem na nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog
natječaja i da ih prihvaćaju te se s njima slažu.
U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova se pravila smatraju primarnima u odnosu na sve moguće
druge objave, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Autentičnu interpretaciju
ovih pravila određuje isključivo organizator nagradnog natječaja.
14. Rješavanje sporova
Za sporove nastale u vezi s ovim nagradnim natječajem koje neće biti moguće sporazumno riješiti bit će
mjerodavan sud u Ljubljani.
15. Objava i mijenjanje pravila
Ova pravila i opći uvjeti sudjelovanja objavljeni su na stranici www.paloma-nagradninatecaj.com, a
organizator zadržava pravo da ih u bilo kojem trenutku može izmijeniti.

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja stupaju na snagu 1. veljače 2020.

Ljubljana, 30. prosinca 2019.

