
 
BAUHAUS-ZAGREB, k.d. sa sjedištem u Zagrebu, ulica Velimira Škorpika 27, OIB 
71642207963 kao priređivač nagradnog natječaja „Camargue 40 godina“ dana 31. kolovoza 
2022. godine utvrđuje sljedeća pravila: 
 
 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Camargue 40 godina“ 
(u nastavku: „Pravila“) 

 
 
UVODNE ODREDBE 
 
Članak 1. 
 
Ovim se Pravilima određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju „Camargue 
40 godina“ (u nastavku: „Nagradni natječaj“) koji organizira društvo BAUHAUS-ZAGREB, 
k.d. sa sjedištem u Zagrebu, ulica Velimira Škorpika 27, OIB 71642207963 (u nastavku: 
“Priređivač“).  
 
Nagradni natječaj organizira se i provodi na području Republike Hrvatske.  
 
Sudjelujući u Nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju prava i obveze navedene u ovim 
Pravilima. 
 
Ova Pravila stupaju na snagu 1.9.2022. godine. 
 
SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA 
 
Članak 2. 
 
Svrha Nagradnog natječaja je marketinška promocija Priređivača. 
 
TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA  
 
Članak 3.  
 
Nagradni natječaj započinje 1.9.2022. godine i traje do 30.11.2022. godine u 23:59:59 sati.  
 
Nagradni natječaj bit će objavljen na: 
 

1. Facebook stranici: https://www.facebook.com/BauhausHR; 
2. web stranici www.bauhaus.hr; 
3. u tiskanom i digitalnom izdanju  letka „Rujan 2022.“ 

 
Ova Pravila bit će objavljena i dostupna na web stranici www.bauhaus.hr/camargue40.  
 
SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA 
 
Članak 4.  
 
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem 
ili boravištem u Republici Hrvatskoj. 
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U Nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji. 
Za potrebe Nagradnog natječaja užom obitelji smatrat će se roditelji, bračni/izvanbračni 
partner i djeca zaposlenika Priređivača. 
 
NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU  
 
Članak 5.  
 
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je:  
 

1. prijaviti se na BAUHAUS newsletter putem linka dostupnog na sljedećoj web stranici: 
www.bauhaus.hr/service/newsletter. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime te e-
mail adresu sudionika; i 
 

2. poslati odgovor na pitanje [„Kako zamišljate svoju kupaonicu iz snova?“] Priređivaču 
na e-mail adresu camargue40@bauhaus.hr s e-mail adrese koja je navedena u prijavi 
na BAUHAUS newsletter.  

 
 
Nakon proglašenja dobitnika, Priređivač će na web stranici www.bauhaus.hr objaviti njihovo 
ime i prezime te nagradu koju su osvojili. 
 
Informacije o obradi osobnih podataka sudionika nalaze se u članku 10. ovih Pravila. 
 
Priređivač zadržava pravo ukloniti sav neprimjereni ili uvredljivi sadržaj te će autoru takvog 
sadržaja onemogućiti daljnje sudjelovanje u Nagradnom natječaju.  
 
Svaki sudionik može u Nagradnom natječaju sudjelovati samo s jednom prijavom. 
 
 
ODABIR DOBITNIKA 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 Nagradnog natječaja tročlani stručni žiri kojeg će odrediti Priređivač odabrat će 
najkreativniji odgovor na postavljeno pitanje u okviru Nagradnog natječaja o čemu će se 
sastaviti zapisnik.  
 
Stručni žiri će 1.12.2022. godine u prostorijama Priređivača proglasiti dobitnike.  
 
NAGRADE 
 
Članak 7.  
 
U Nagradnom natječaju bit će nagrađeno 12 sudionika. Nagrade su sljedeće: 
 

- jedan wellness vikend paket „Romantika u termama Tuhelj“ koji uključuje dva noćenja 
za dvije osobe; 
 

- jedan BAUHAUS poklon bon u vrijednosti od 400,00 eura (3.013,80 kuna); 
 

- deset BAUHAUS poklon bonova u vrijednosti od 40,00 eura (301,38 kuna). 
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Dvojno iskazana cijena izračunata je u skladu s fiksnim tečajem konverzije koji iznosi 7,53450 
kuna za 1 euro. 
 
Svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. 
 
OBJAVA REZULTATA 
 
Članak 8.  
 
Rezultati Nagradnog natječaja, odnosno ime i prezime dobitnika biti će objavljeni na službenoj 
web-stranici Bauhausa dostupnoj na linku: www.bauhaus.hr na dan 01.12.2022. godine. 
 
Dobitnici nemaju 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 NAGRADA 
 
Članak 9.  
 
Priređivač će kontaktirati svakog dobitnika putem e-maila radi obavještavanja o osvojenoj 
nagradi. Dobitnik će biti obaviješten da može zatražiti dostavu nagrade na kućnu adresu ili, 
ovisno o mogućnostima Priređivača, preuzeti osvojenu nagradu u poslovnim prostorijama 
Priređivača.  
 
Priređivač će u istom e-mailu obavijestiti dobitnika da je potrebno, ako odabere opciju dostave 
nagrade na kućnu adresu, obavijestiti Priređivača o svojoj adresi. Nagrada će zatim biti 
dostavljena poštom ili kurirskom službom.  
 
U slučaju osobnog preuzimanja nagrade, dobitnik će svoju nagradu preuzeti u prostorijama 
Priređivača uz predočenje osobne iskaznice.  
 
U slučaju dvije neuspjele dostave nagrade dobitniku, odnosno ako dobitnik ne preuzme 
nagradu u prostorijama Priređivača u roku 30 dana od dana primitka obavijesti koji će 
Priređivač javiti putem e-maila, smatrat će se da je dobitnik odustao od nagrade. U tom slučaju 
stručni žiri može proglasiti novog dobitnika natječaja koji ima pravo na nagradu.  
 
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima. 
  
 
OBAVIJEST O OBRADI I ZAŠTITIOSOBNIH PODATAKA  
 
Članak 10.  
 
Ova obavijest o obradi i zaštiti osobnih podataka upućuje se sudionicima nagradnog natječaja 
„Camargue 40 godina“ kako bi bili uredno obavješteni i upoznati s pitanjima obrade njihovih 
osobnih podataka u sklopu ovog Nagradnog natječaja.  
 

a) Osobni podaci sudionika koji se prikupljaju tijekom Nagradnog natječaja 

 
Priređivač, odnosno društvo BAUHAUS-ZAGREB k.d. sa sjedištem u Zagrebu, ulica Velimira 
Škorpika 27, OIB 71642207963 priređivač je nagradnog natječaja „Camargue 40 godina“ te 
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u odnosu na obradu osobnih podataka sudionika ima ulogu voditelja obrade osobnih 
podataka.  
 
Priređivač u okviru ovog Nagradnog natječaja prikuplja sljedeće podatke sudionika: ime i 
prezime te adresa elektroničke pošte. Za dobitnike kojima se nagrada dostavlja na kućnu 
adresu, Priređivač  će prikupiti i adresu na koju dobitnik zatraži dostavu nagrade.  
 
Priređivač provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite 
primjene načela zaštite podataka i provodi zaštitne mjere u obradi kako bi ispunio sve 
propisane obveze glede zaštite osobnih podataka i zaštitio prava osoba koje sudjeluju u ovom 
Nagradnom natječaju.  
 

b) Pravna osnova, svrha obrade i razdoblje čuvanja osobnih podataka sudionika u 
okviru Nagradnog natječaja 

 
Priređivač prikuplja navedene osobne podatke u skladu s odredbama Zakona o obveznim 
odnosima i Zakona o zaštiti potrošača te u legitimne svrhe povezane s predmetnim zakonskim 
odredbama (kako bi pravovremeno kontaktirao dobitnike, osigurao uredno preuzimanje 
osvojene nagrade od strane dobitnika i dokazao da je Nagradni natječaj zaista proveden u 
skladu s ovim Pravilima i  primjenjivim propisima), i to isključivo u svrhu provođenja ovog 
Nagradnog natječaja i dodjele nagrada dobitnicima.  
 
Pružanje sljedećih osobnih podataka – ime i prezime te adresa elektroničke pošte sudionika 
predstavlja uvjet za sudjelovanje u Nagradnom natječaju jer su ti podaci nužni za identifikaciju 
i kontaktiranje dobitnika Nagradnog natječaja. Ako sudionik ne pruži predmetne podatke 
prilikom ispunjavanja uvjeta Nagradnog natječaja, sudionik neće moći sudjelovati u 
Nagradnom natječaju. 
 
Priređivač će također prikupiti adrese onih sudionika koji postanu dobitnici nagrade i kojima 
se nagrada dostavlja na kućnu adresu jer je to nužno za svrhu dostave nagrade.  
 
Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja Priređivač će koristiti 
isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja. 
 
Obavještavaju se sudionici se da će u slučaju dobitka nagrade, njihovo ime i prezime, kao i 
osvojene nagrade, biti javno objavljeni u svrhu obavještavanja javnosti o odabiru dobitnika.  
 
Nakon odabira dobitnika, Priređivač će javno objaviti ime i prezime dobitnika Nagradnog 
natječaja te osvojene nagrade na web stranici www.bauhaus.hr, a pravna osnova takve 
obrade je legitiman interes Priređivača da promovira svoje aktivnosti te da dokaže postupanje 
u skladu sa primjenjivim propisima.  
 
U odnosu na one dobitnike kojima se nagrada dostavlja na kućnu adresu, Priređivač će, za 
potrebe dostave, otkriti njihovo ime, prezime i adresu poštanskoj ili kurirskoj službi. 
 
Osim u navedenom opsegu, Priređivač neće otkrivati navedene osobne podatke sudionika 
koji su postali dobitnici trećim osobama, osim ako to bude nužno za potrebe postupaka pred 
nadležnim tijelima ili ako to bude nužno za potrebe dostave nagrade pri čemu će se kurirskoj 
službi otkriti podaci o imenu, prezimenu i adresi dobitnika. Radi izbjegavanja svake sumnje, 
osobne podatke ostalih sudionika Priređivač neće objavljivati niti otkrivati trećim osobama.  
 
Priređivač će čuvati navedene osobne podatke sudionika isključivo tijekom razdoblja u kojem 
postoji zakonska obveza Priređivača da dokaže da je Nagradni natječaj proveden u skladu s 
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ovim Pravilima i primjenjivim propisima, primarno sa Zakonom o obveznim odnosima i 
Zakonom o zaštiti potrošača (do maksimalno 4 godine). 

Priređivač će podatke čuvati duže samo iznimno, ako je došlo do pokretanja pravnih 
postupaka ili ako isti prijete, u razdoblju zakonskih zastarnih rokova (do maksimalno 5 godina), 
odnosno, do pravomoćnog okončanja postupaka. 

 
c) Prava sudionika vezana za obradu osobnih podataka u okviru Nagradnog natječaja 

 
Sudionik ima pravo od Priređivača 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.  
 
 
Navedena prava sudionik može ostvariti tako da se obrati [Priređivaču na e-mail adresu: 
zastita-podataka@bauhaus.hr.]  
 
Sudionik Nagradnog natječaja također ima pravo podnijeti prigovor u vezi obrade svojih 
osobnih podataka u okviru ovog nagradnog natječaja Agenciji za zaštiti osobnih podataka, 
Selska cesta 136, 10 000 Zagreb. 
 
Više detalja o obradi i zaštiti osobnih podataka možete pronaći na web stranici: 
https://www.bauhaus.hr/zastita-podataka 
 
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA  
 
Članak 12.  
 
Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije 
odgovoran, odnosno koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju 
se oslobađa od svih eventualno nastalih obaveza prema sudionicima. 
 
O eventualnom prekidu Nagradnog natječaja sudionici će biti obaviješteni putem e-maila i web 
stranice www.bauhaus.hr.  
 
ODRICANJE ODGOVORNOSTI  
 
Članak 13.  
 
Priređivač ne preuzima odgovornost:  
 

- 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 ne odgovara za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada. 
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Priređivač ima pravo bilo kojeg sudionika isključiti iz Nagradnog natječaja, naročito ako 
sudionik zloupotrebljava pravila ili postoji sumnja u kršenje Pravila, ili ako sudionik manipulira 
ili postupa u lošoj vjeri tijekom Nagradnog natječaja, , ili u slučaju više sile.  
 
PRAVO NA PROMJENE PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA  
 
Članak 14.  
 
Priređivač zadržava pravo na promjene ovih Pravila o čemu će svi sudionici biti pravovremeno 
obaviješteni.  
 
PRAVO PODNOŠENJA PRIGOVORA I RJEŠAVANJE SPORA  
 
Članak 15.  
 
Sudionici imaju pravo podnijeti prigovor u vezi Nagradnog natječaja putem e-mail pošte na: 
podrska@bauhaus.hr, u poslovnim prostorijama Priređivača i putem pošte na adresu sjedišta 
Priređivača. 
 
Sve pritužbe sudionika Nagradnog natječaja rješava Priređivač. Priređivač će bez odgađanja 
potvrditi primitak prigovora te će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore sudionika u roku od 
najviše 15 dana od dana zaprimanja prigovora.  
 
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je sud u 
Zagrebu.  
 
IZJAVA U VEZI OBJAVE NATJEČAJA NA STRANICAMA FACEBOOKA 
 
Članak 16.  
 
Priređivač potvrđuje da Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovaj 
Nagradni natječaj. Također, 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 

mailto:podrska@bauhaus.hr

