
 

Pravila nagradnog natječaja “Svi moji prijatelji, povezani na najjače“ 
 
 
Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju molimo Vas da pročitate ova pravila! 
 
Porsche Croatia d.o.o. (dalje: Organizator) raspisuje natječaj “Svi moji prijatelji, 
povezani na najjače“ (dalje: Natječaj)  
 
Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane 
Instagrama/Facebooka.  
 
ORGANIZATOR NATJEČAJA  
 
Porsche Croatia d.o.o. 
Miroslava Miholića 2, Zagreb 
OIB: 56007827423 
 
CILJEVI NATJEČAJA  
 
Natječaj se priređuje u cilju promocije marke SEAT i modela SEAT Ibiza.  
 
TRAJANJE NATJEČAJA  
 
Nagradni natječaj traje od 10. do 21. studenog 2021. do 23:59 sata. 
 
SUDIONICI NATJEČAJA  
 
U Natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj 
(dalje: Sudionici). U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora i članovi 
njihovih užih obitelji (roditelj, supružnik, djeca, sestre i braća).  
 
OPIS NATJEČAJA  
 
Sudionici sudjeluju u Natječaju na način da u razdoblju trajanja Natječaja na 
Instagramu, na svom profilu opišu iskustvo na temu natječaja Svi moji prijatelji, 
povezani na najjače, u skladu sa situacijom koju opisuje objava sa @seat_hrvatska 
www.instagram.com/seat_hrvatska/. Sudionici koriste predložak – snimku zaslona 
(screenshot) objave s profila @seat_hrvatska te opisuju iskustvo u skladu sa 
zadatkom iz objave uz hashtag #SviMojiPrijatelji.    
 
Sudionici u objavi mogu označiti (tagirati) Instagram profile prijatelja i 
@seat_hrvatska, a uz predložak objaviti i autorsku fotografiju povezanu s temom 
natječaja Svi moji prijatelji, povezani na najjače. 
   
U sklopu nagradnog natječaja na profilu @seat_hrvatska ukupno se objavljuju tri 
objave koje pozivaju na Natječaj. 
 
Za svaki zadatak nagrađuje se jedan najkreativniji opis (caption).  
Sudionik u objavi za sudjelovanje u natječaju može označiti i svoje korisničko ime 
odnosno sam sebe.  

http://www.instagram.com/seat_hrvatska/


 

 
Jedna osoba identificirana Instagram korisničkim računom može objaviti više objava 
– prijava za sudjelovanje u Natječaju. 
 
Sudionici Natječaja objavljuju fotografiju za sudjelovanje pod uvjetima korištenja koje 
definira Instagram i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Instagram 
profila. 
 
O dobitnicima nagrade odlučuje žiri sastavljen od predstavnika Organizatora i 
marketinške agencije. S obzirom da je odluka žirija po svojoj prirodi uvijek 
subjektivna, Organizator neće davati nikakva objašnjenja svog izbora niti odgovarati 
na eventualne prigovore na odluku.     
 
Instagram story objave na profilu @seat_hrvatska koje se objavljuju tijekom trajanja 
natječaja nisu dio nagradnog natječaja i njihovim se dijeljenjem ne ostvaruje 
sudjelovanje u natječaju.  
 
NAGRADE  
 
Autori tri najkreativnije prijave osvajaju sljedeće nagrade: 
 
1. zadatak – 1 pobjednik:  SEAT majica, SEAT boca za vodu, 2 SEAT šalice, SEAT 
eko shopping bag i SEAT flis deka 
(ukupno maksimalno 6 nagrada), 
 
2. zadatak – 1 pobjednik: SEAT majica, SEAT boca za vodu, SEAT šalica, SEAT 
eko shopping bag i SEAT flis deka  
(ukupno maksimalno 5 nagrada), 
 
3. zadatak – 1 pobjednik: SEAT majica, SEAT boca za vodu, SEAT šalica i SEAT flis 
deka 
(ukupno maksimalno 4 nagrade). 
 
OBJAVA REZULTATA  
 
Sva tri pobjednika će biti proglašena označavanjem imena njihovih Instagram profila 
(@mention) u komentaru objava Natječaja na profilu @seat_hrvatska najkasnije 5 
dana od završetka.    
Pobjednici natječaja su se potom dužni javiti u inbox SEAT Instagram profila 
@seat_hrvatska sa svojim podacima (ime i prezime i kontakt broj telefona) kako bi ih 
predstavnik Organizatora mogao direktno kontaktirati i dogovoriti detalje preuzimanja 
nagrade.  
 
DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA  
 
Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime i prezime i kontakt broj telefona) 
u roku od 5 dana od dana objave rezultata Natječaja. Ukoliko se potencijalni dobitnik 
ne javi u roku od 5 dana od datuma objave imena dobitnika, gubi pravo na nagradu. 
Organizator u tom slučaju zadržava pravo nagradu ne dodijeliti nikome ili ju dodijeliti 
nekom drugom sudioniku. Organizator će potom direktno kontaktirati dobitnika i 



 

dogovoriti slanje nagrade kao preporučeni paket na adresu koju dobitnik naznači i to 
u roku od 15 dana od dostave podataka. Preuzimanjem nagrade prestaju sve 
obveze Organizatora prema dobitniku.  
 
 
AUTORSKA I SRODNA PRAVA  
 
Sudionici Natječaja objavljuju fotografiju za sudjelovanje pod uvjetima korištenja koje 
definira Instagram i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Instagram 
profila. 
Sudionici Natječaja, izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo sudionika 
Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili 
prava intelektualnog vlasništva. Sudjelovanjem u Natječaju sudionici i pobjednici 
Natječaja bezuvjetno prenose na Organizatora pravo objave, distribuiranja, 
reproduciranja i po potrebi prerade svojih radova u promotivne svrhe bez naknade i 
bez daljnje suglasnosti Sudionika, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.  
 
OGRANIČENJA I ODRICANJA  
 
U slučaju promjene izbora nagrada iz objektivnih razloga, o tome će biti donesena 
posebna odluka. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila. Sudionik 
podnošenjem prijave na Natječaj prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator 
Natječaja ne odgovara za posljedice u slučaju da je sudionik prijavio tuđi rad, 
odnosno plagijat, a na zahtjev autora će ukloniti svaki takav rad iz Natječaja. 
Organizator zadržava pravo ukloniti sa stranice sve prijave koje ocijeni 
neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj 
osnovi, kao i sve prijave za koje postoji opravdana sumnja da nisu originalno 
autorsko djelo. Ako u bilo kojem trenutku Organizator posumnja u zlorabu mehanike 
Natječaja isti zadržava pravo isključenja sudionika iz Natječaja. Organizator 
zadržava pravo dopune Pravila u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih 
radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika. Facebook/Instagram nije ni na 
koji način povezan s ovim Natječajem.  
 
KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA  
 
Sudionici u Natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem podataka Organizatoru 
Natječaja, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja 
ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke isključivo u 
svrhu provođenja Natječaja. 
 
• Kategorije podataka: kontaktni i identifikacijski podaci 
• Svrha: sudjelovanje na nagradnom natječaju 
• Pravna osnova: prihvaćanje Pravila nagradnog natječaja, ugovorni odnos 
• Razdoblje pohrane: mjesec dana po završetku Natječaja nakon čega 
Organizator briše njemu dostupne podatke koje je u mogućnosti obrisati 
 
Više informacija o obradi osobnih podataka dostupno je na sljedećim linkovima: 
https://www.seat.hr/smjernice-za-zastitu-podataka i https://www.seat.hr/izjava-o-
zastiti-podataka 

https://www.seat.hr/smjernice-za-zastitu-podataka
https://www.seat.hr/izjava-o-zastiti-podataka
https://www.seat.hr/izjava-o-zastiti-podataka


 

Sudionici potvrđuju da su pročitali i razumjeli obavijesti o obradi osobnih podataka 
koje čine prilog ovima Pravilima.  
 
 
Voditelj obrade 
Porsche Croatia d.o.o. 
Miroslava Miholića 2 
10010 Zagreb 
 
Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka: 
Ivana Juratović Mijatović 
zastita.podataka@porschecroatia.hr 
 
U SLUČAJU SPORA 
 
U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora, nadležan je 
sud u Zagrebu. 
 
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA 
 
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci 
Organizatora bez posebnog obrazloženja. 


