
BAUHAUS - ZAGREB k.d. iz Zagreba, V. Škorpika 27, OIB 71642207963, MB 1514563 dana 
24.02.2022.  utvrđuje sljedeća 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „BAUHAUS Uvod u vrtnu sezonu “ (dalje u tekstu: 
Pravila) 

 

UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim se Pravilima  određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju „BAUHAUS Uvod u 
vrtnu sezonu“ (u nastavku „Nagradni natječaj“) koji organizira BAUHAUS-ZAGREB, k.d., Velimira 
Škorpika 27, 10090 Zagreb, Hrvatska, OIB: 71642207963 (u daljnjem tekstu „Priređivač“). 

 

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA  

Članak 2. 
Svrha Nagradnog natječaja je marketinška promocija tvrtke BAUHAUS Hrvatska. 

 

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA 

Članak 3. 
Nagradni natječaj će se održati u periodu od 24.02. do 27.02.2022 u 23:59 sati.  

Nagradni natječaj bit će objavljen na BAUHAUS Hrvatska FB stranici:  
(https://www.facebook.com/BauhausHR). Pravila Nagradnog natječaja bit će dostupna na web stranici 
BAUHAUS Hrvatska (Uvod u vrtnu sezonu | BAUHAUS). 

 

SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA 

Članak 4. 
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem u 
Republici Hrvatskoj. Nagradni natječaj vrijedi samo na području Republike Hrvatske. 

U Nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji. 

 

NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Članak 5. 
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je: 

1) označiti BAUHAUS Hrvatska FB stranicu (https://www.facebook.com/BauhausHR)  sa „sviđa 
mi se“ 

2) označiti sa „sviđa mi se“ objavu nagradnog natječaja 
3) ispod objave natječaja u komentaru navesti najbolji savjet vezan za vrt 

 

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici i pobjednici natječaja prihvaćaju da se javno objavi 
njihovo ime i prezime te obveze iz Pravila nagradnog natječaja. 
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Priređivač zadržava pravo ukloniti sav neprimjereni ili uvredljivi sadržaj te će se autoru takvog sadržaja 
onemogućiti daljnje sudjelovanje u Nagradnom natječaju. 

 

ODABIR POBJEDNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Članak 6. 
U Nagradnom natječaju sudjeluju sve osobe koje su ispunile uvjete za sudjelovanje u natječaju iz čl.4 i 
čl. 5. ovih Pravila. 

Po završetku svakog Nagradnog natječaja tročlani stručni žiri odabrat će najbolji savjet te će se sastaviti 
zapisnik. Odabir će se odviti 28.02.2022. u prostorijama Priređivača. 

 

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA 

Članak 7. 
U Nagradnom natječaju bit će nagrađen 1 sudionik proizvodom iz BAUHAUS asortimana: knjiga Zeleni 
kvadrat, koju je potpisala autorica Kornelija Benyovski Šoštarić. 

Rezultati dobitnika Nagradnog natječaja bit će navedeni u javnom komentaru ispod objave Nagradnog 
natječaja na dan 28.02.2022. 

Dobitnik nema pravo zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u većim količinama od one predviđene 
ovim Pravilima. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugu nagradu, robu ili uslugu. 
 
 
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADE 

Članak 8. 
Dobitnik je dužan svoje osobne podatke (ime, prezime i adresu) dostaviti u BAUHAUS Hrvatska 
Facebook inbox u svrhu dogovora oko slanja nagrade – podaci će biti proslijeđeni logističkom partneru 
u istu svrhu. Nagradu će BAUHAUS Hrvatska poslati na adresu dobitnika. Ako se dobitnik ne odazove 
na objavu u roku od 2 dana od odabira pobjednika, gubi pravo na nagradu. Jedan sudionik može osvojiti 
samo jednu nagradu. 

 

OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Članak 9. 
BAUHAUS u okviru ovog nagradnog natječaja prikuplja sljedeće podatke sudionika u nagradnom 
natječaju: Ime i prezime, adresu. 

BAUHAUS provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite 
primjene načela zaštite podataka, te provodi zaštitne mjere u obradi kako bi ispunio sve propisane 
obveze glede zaštite osobnih podataka i zaštitio prava kupaca koji sudjeluju u ovom nagradnom 
natječaju. 

BAUHAUS prikuplja navedene osobne podatke u legitimne svrhe povezane s predmetnom zakonskom 
osnovom (kako bi pravovremeno kontaktirao dobitnike i time osigurao uredno preuzimanje osvojene 
nagrade od strane dobitnika), i to isključivo u svrhu provođenja ovog nagradnog natječaja i dodjele 
nagrada dobitnicima. 



Pružanje sljedećih osobnih podataka – ime i prezime, adrese  predstavlja uvjet za sudjelovanje u 
nagradnom natječaju, budući da su ti podaci nužni za identifikaciju dobitnika nagradnog natječaja. 
Ukoliko kupac ne navede predmetne podatke u BAUHAUS Hrvatska Facebook inbox, kupac neće moći 
sudjelovati u nagradnom natječaju. 

BAUHAUS će javno objaviti ime i prezime dobitnika nagradnog natječaja u javnom komentaru ispod 
objave Nagradnog natječaja. Osim u navedenom opsegu, BAUHAUS neće otkrivati navedene osobne 
podatke kupaca trećim osobama. 

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog 
Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici 
pristaju da u slučaju dobitka nagrade, njihovo ime bude objavljeno u svrhu obavještavanja javnosti o 
odabiru dobitnika i sudjeluju u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem. 

Svi osobni podaci koji se prikupljaju, Priređivač čuva isključivo za potrebe 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. Priređivač će navedene osobne 
podatke koristiti za kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko osvojene nagrade. 

Kupac ima pravo od BAUHAUSA zatražiti pristup svojim osobnim podacima, ispravak ili brisanje ili 
ograničavanje obrade svojih osobnih podataka, te pravo na ulaganje prigovora na obradu svojih osobnih 
podataka, kao i na pravo na prenosivost podataka. 

Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu 
ovog nagradnog natječaja, da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li 
je privola povučena. 

Više o zaštiti podataka možete pronaći na službenoj web stranici BAUHAUS Hrvatska na poveznici: 
https://www.bauhaus.hr/zastita-podataka 

 

SUGLASNOST DOBITNIKA 

Članak 10. 
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici su suglasni da ako postanu pobjednici u 
Nagradnom natječaju, Priređivač može njihovo ime, adresu i sliku objaviti i koristiti bez naknade u 
tiskanom, elektroničkom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve 
daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada. 

 

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Članak 11. 
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije 
odgovoran, odnosno nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa od svih 
eventualno nastalih obaveza prema sudionicima. 

 

ODRICANJE ODGOVORNOSTI 

Članak 12. 
Priređivač ne preuzima odgovornost: 

https://www.bauhaus.hr/zastita-podataka
https://www.bauhaus.hr/zastita-podataka


- ni za kakve pogreške u mreži, računalu ili softveru koje mogu ograničiti ili odgoditi slanje ili primanje 
prijava sudionika 

- neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u Nagradnom natječaju 

- (ne)točnost podataka koje šalju sudionici u Nagradnom natječaju 

Priređivač ima pravo bilo kojeg sudionika isključiti iz Nagradnog natječaja, naročito ako sudionik 
zloupotrebljava pravila ili postoji sumnja u kršenje Pravila natječaja, ili ako sudionik manipulira tijekom 
Nagradnog natječaja, ili postupa u lošoj vjeri, ili u slučaju više sile. 

 

PRAVO NA PROMJENE PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Članak 13. 
Sudionik koji sudjeluje u promotivnom Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 
Priređivač zadržava pravo na promjene ovih Pravila, o čemu će svi sudionici biti pravovremeno 
obaviješteni. 

 

RJEŠAVANJE SPORA 

Članak 14. 
Sve pritužbe sudionika Nagradnog natječaja rješava Priređivač. U slučaju da su pritužbe utemeljene, 
Priređivač se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenskom roku i o tome obavijestiti 
sudionika Nagradnog natječaja. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog 
natječaja nadležan je sud u Zagrebu. 

 

IZJAVA 

Članak 15. 
Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovaj Nagradni natječaj. Facebook ni 
na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje Nagradnog natječaja te nema nikakvu 
odgovornost u slučaju eventualnih sporova. 

 

 

BAUHAUS-Zagreb, k.d.,  

Velimira Škorpika 27 

10090 Zagreb 

 


