Pravila i opći uvjeti nagradne igre “Marché”.
1. Podaci o priređivaču nagradne igre
Ovim općim uvjetima definirana su pravila sudjelovanja i provedbe Marché Mövenpick
nagradne igre” (u daljnjem tekstu: nagradna igra). Priređivač nagradne igre je tvrtka Marché
restorani d.o.o., Mrzljaki 120, 47201 Draganić (u daljnjem tekstu: priređivač). Sudjelovanjem
u nagradnoj igri, sudionik potvrđuje da prihvaća Opće uvjete i da je suglasan s njima.
2. Svrha nagradne igre
Svrha nagradne igre je promocija ugostiteljskog ponuđača Marché Mövenpick za naručitelja
Marché restorani d.o.o. i dobivanje lajkova na Facebook profilu Marché Mövenpick Hrvatska.
U nagradnoj igri sudjeluju svi sudionici koji lajkaju Facebook i Instagram profil i druga pravila
nagradne igre koja su definirana ovim pravilima i uvjetima.
3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se odvija na web profilima Facebook i Instagram: Marché Mövenpick Hrvatska
i traje od 5.5.2022. do 13.5.2022. do 18.00 sati.
4. Tko može sudjelovati u nagradnoj igri?
U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Hrvatski.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Marché restorana d.o.o., članovi njihove uže
obitelji (bračni drug, izvanbračni drug roditelji, djeca) i druge osobe koje na bilo koji način
neposredno sudjeluju u provedbi nagradne igre.
Pravna osoba ne može biti sudionik u nagradnoj igri.
Osobe mlađe od 15 godina morat će dati pisani pristanak roditelja za davanje osobnih
podataka kako bi mogle preuzeti nagradu.
Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.
5. Način sudjelovanja
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi koji
●
●
●
●

lajkaju Facebook i Instagram profil Marché Mövenpick Hrvatska,
označe jednu osobu u komentaru,
odgovore na nagradno pitanje,
su državljani Hrvatske i stariji od 15 godina. Ako je dobitnik maloljetna osoba koja još
nije poslovno sposobna, izjavu o preuzimanju nagrade potpisuju roditelji ili skrbnik, ispunjavaju ovdje navedene uvjete sudjelovanja.

Svi osobni podaci zaštićeni su u skladu s člankom 11. ovih Pravila te u skladu s općim aktima
priređivača nagradne igre iz područja zaštite osobnih podataka, sukladno Zakonu o zaštiti
osobnih podataka (ZVOP-1) i Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).
Sudionici mogu sudjelovati u nagradnoj igri samo jednom.
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Imena dobitnika bit će objavljena na društvenim mrežama Facebook i Instagram u komentaru
objave nagradne igre, u roku od 7 dana od završetka nagradne igre.
6. Nagrade
Nagradni fond obuhvaća:
• poklon bon u vrijednosti od 250 kn, koji se može iskoristiti na prodajnim mjestima
Marchéa
• nagrada se ne može zamijeniti, niti se može potraživati njezina novčana vrijednost.
7. Izvlačenje nagrada
Izvlačenje nagrada će biti 13.5.2022. Izvlačenje će se održati elektroničkim putem u sjedištu
priređivača.
8. Obavještavanje o dobitnicima
Imena dobitnika bit će objavljena na društvenim mrežama Facebook i Instagram u komentaru
objave nagradne igre, u roku od 7 dana od završetka nagradne igre.
Dodjela nagrada je konačna i na nju se ne može žaliti. Nagrada se ne može zamijeniti za drugu
nagradu.
9. Preuzimanje nagrada
Dobitnici će nagrade preuzeti osobno u sjedištu priređivača ili će im biti dostavljene
preporučenom poštom.
Nagradu nije moguće isplatiti u gotovini. Zamjena nagrade nije moguća. O nagradi, uvjetima
(rokovima i ostalim uvjetima) i načinu preuzimanja nagrade dobitnici će biti obaviješteni
privatnom porukom na društvenoj mreži Facebook s profila priređivača nagradne igre.
Ako priređivač u roku od 48 sati od trenutka kada dobitnika obavijesti na društvenoj mreži
Facebook da je izabran, iz bilo kojeg razloga (npr.: dobitnik izjavi da ne želi prihvatiti nagradu,
profil na društvenoj mreži Facebook je lažan i sl.) od njega ne dobije sve potrebne podatke,
smatra se da dobitnik ne želi prihvatiti nagradu i samim tim je priređivač u odnosu na
dobitnika oslobođen svih obveza po ovoj nagradnoj igri.
Priređivač zadržava pravo ne dodijeliti nagrade ako:
• dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
• dobitnik nagrade ne odgovori na poruku poslanu na društvenim mrežama Facebook i
Instagram u roku od 2 radna dana,
• postoji sumnja o istovjetnosti podataka,
• se utvrdi da je korisnik sudjelovao u igri protivno pravilima i uvjetima nagradne igre,
• dobitnik ne preuzme nagradu na određeni datum bez opravdanog razloga.
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10. Isključenje odgovornosti
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:
• (ne)funkcioniranje društvenih mreža Facebook i Instagram
• bilo kakve posljedice koje bi sudionik pretrpio zbog sudjelovanja u nagradnoj igri,
• bilo kakve posljedice korištenja nagrada.
11. Porezne obveze
Priređivač će za dobitnike odbiti akontaciju poreza na dohodak u skladu s važećim propisima
od vrijednosti nagrade koja prelazi zakonom utvrđenu vrijednost za plaćanje poreza na
dohodak.
Eventualne doplate poreza na dohodak u skladu s godišnjom odlukom o porezu na dohodak,
koje bi bile posljedica primanja nagrade, padaju na teret dobitnika. U tu svrhu dobitnik je
prilikom preuzimanja dužan priređivaču dostaviti točne osobne podatke i podatke o
poreznom statusu: porezni broj i poreznu ispostavu. U slučaju dostave netočnih ili nepotpunih
podataka, priređivač nagradne igre može odbiti predaju nagrade.
12. Zaštita osobnih podataka
Sudionik nagradne igre dopušta priređivaču kao voditelju obrade, da vodi, održava i obrađuje
njegove osobne podatke u sljedeće svrhe: obavještavanje o nagradnoj igri i nagradnom
izvlačenju, izravni i/ili ciljani marketing, obavještavanje o novostima i poslovnoj ponudi,
uzorkovanje, statistička obrada podataka. Priređivač se obvezuje da podatke neće
prosljeđivati trećim osobama. Tijekom obrade osobnih podataka pojedinac ima mogućnost
uvida, prijepisa, kopiranja, dopunjavanja, ispravljanja, blokiranja i brisanja osobnih podataka
iz sustava pohrane, sukladno važećim propisima. Sudionik ili njegov skrbnik ili zakonski
zastupnik može u svakom trenutku povući privolu za korištenje osobnih podataka dobivenih
u nagradnoj igri putem e-maila uprava-HR@marche-int.com. Priređivač mora izbrisati osobne
podatke korisnika u roku od 15 dana od zahtjeva. Priređivač će čuvati osobne podatke
sudionika u nagradnoj igri sve dok sudionik ne zatraži blokiranje ili brisanje svojih osobnih
podataka iz sustava pohrane priređivača. Dobitnik dopušta priređivaču nagradne igre da
njegove osobne podatke (ime i prezime) objavi u medijima, na Facebook i Instagram
stranicama Marché Mövenpick Hrvatska te na svjetskoj mreži radi obavještavanja o
rezultatima izvlačenja odnosno preuzimanja nagrada.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradne igre,
da ih prihvaćaju i da se slažu s njima.
U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće, ova pravila imaju prednost nad bilo kojom drugom
objavom, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje
ovih pravila određuje isključivo priređivač. Svi osobni podaci bit će zaštićeni u skladu s općim
aktima priređivača nagradne igre iz područja zaštite osobnih podataka te sukladno Zakonu o
zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1). Sudionici nagradne igre potvrđuju da su upoznati s ovim
Pravilima, da ih prihvaćaju i da su dali istinite podatke, te se obvezuju postupati u skladu s
Pravilima i uvjetima nagradne igre.
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13. Pristup pravilima nagradne igre
Pravila i uvjeti nagradne igre dostupni su na web stranici https://www.marchemovenpick.hr/hr/ukusna-ponuda .Priređivač nagradne igre zadržava pravo izmjene ovih
Pravila i uvjeta ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Sudionici će biti
obaviješteni o eventualnim izmjenama ovih Pravila i uvjeta objavom na web stranici marchemovenpick.hr.
14. Završne odredbe
Priređivač ne odgovara za zakašnjele, nepotpuno i netočno ispunjene prijave. Odluka
priređivača nagradne igre o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru i pravila vezana uz nju
je konačna i odnosi se na sve sudionike.
Za sve eventualne sporove koji bi mogli proizaći iz nagradne igre, a koji se ne mogu riješiti
sporazumno, nadležan je sud u Ljubljani.
Draganić, 5.5.2022.
Marche restorani d.o.o.
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