
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
“VOLIM ČATEKS, VOLIM ŽIVOTINJE”

Članak 1. ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Čateks d.d., Zrinsko-Frankopanska 25, 40000
Čakovec, Republika Hrvatska. OIB:16536095427 (u daljnjem tekstu:Organizator).

Članak 2. TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj "Volim Čateks, volim životinje" (u daljnjem tekstu: Natječaj) Provodi se u
svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici Čateks
(https://www.facebook.com/catekscakovec).

Nagradni natječaj traje od 05.03.2021. do 12.03.2021. godine do 12h, a odnosi se na
područje Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik.
Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje
društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim zaposlenika Organizatora, kao i
članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) - kao niti jedna druga
osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Članak 4. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Cilj Natječaja je da Sudionik ispod objave s postavljenim nagradnim zadatkom postavi
vlastitu kreativnu fotografiju. Dobitnik će se proglasiti na temelju kreativnosti i estetike same
fotografije i njezinog sadržaja. Rješenja mogu biti predana samo u obliku fotografije.

Članak 5. ODABIR DOBITNIKA
Po završetku nagradnog natječaja prema odabiru stručnog žirija najkreativnije rješenje bit će
nagrađeno. Po završetku Nagradnog natječaja dobitnik će se objaviti na službenoj Facebook
stranici Čateks https://www.facebook.com/catekscakovec

Članak 6. NAGRADA NAGRADNOG NATJEČAJA

Odabrano rješenje ovog Nagradnog natječaja nagrađuje se s 10 m 10 različitih uzoraka
pamučnih tkanina.

Članak 7. KAKO PREUZETI NAGRADU

Po završetku Nagradnog natječaja, dobitnik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten na
Facebook stranici Čateksa https://www.facebook.com/catekscakovec



Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. Rok dostave
nagrade je 30 dana od dana proglašenja dobitnika.

Članak 8. VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA/PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i
objavljuje njihove osobne podatke kao i osobne podatke osobe kojoj će se slati nagrada, a
koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su ime, adresa, e-mail adresa, grad i
broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni
natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Sve osobne podatke koji
se prikupljaju u vezi ovog Nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine
do dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih
podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i
obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti
sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

1.Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade.
2.Dostavljanja nagrade Sudioniku.

Članak 9. PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na webshop@cateks.hr mogu:

1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio
2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator
pripremio.
3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je organizator pohranio
4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio
5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se
njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.
6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Članak 10. U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika natječaja nadležan je Općinski sud u
Čakovcu.

Članak 11. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije
odgovora, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa
svih mogućih nastalih obaveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost
zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od



Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obaveze iz Pravila.
Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će se svi Sudionici biti pravovremeno
obaviješteni na Facebook stranici https://www.facebook.com/catekscakovec

Članak 12. IZMJENE PRAVILA
Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti
pravovremeno obaviješteni na stranici https://www.facebook.com/catekscakovec


