
 

 
 

Pravila i uvjeti sudjelovanja na nagradnom natječaju ENSOLVA 

SUMMER QUIZ 

1. Opće odredbe 

Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje na nagradnom natječaju „Ensolva Summer Quiz“ (u 

nastavku: Nagradni natječaj). Organizator nagradnog natječaja je: Ris d.o.o., Pilepčić 10, 51215 Kastav 

(u nastavku: Organizator). 

Svi sudionici koji pristupe nagradnom natječaju prihvaćaju ove Opće uvjete, s njima su upoznati te se 

pristupanjem nagradnom natječaju s njima u cijelosti slažu. 

2. Svrha nagradnog natječaja 

Svrha nagradnog natječaja je promocija proizvoda Ensolva preko promocijskih i marketinških sadržaja 

i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnim događajima Organizatora (kao 

npr. informativne ponude, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama) te 

povremena provedba općenite, nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade dobivenih 

podataka u svrhu nuđenja boljih usluga Organizatora te web stranica i drugih oblika informiranja (SMS, 

telefonski, na adresu, …) 

3. Trajanje nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj traje od 4.7.2022. u 11:00 do 11.7.2022. u 11.00h. Sve informacije o nagradnom 

natječaju i njegovom trajanju su dostupni na stranici www.ensolva.com   

4. Sudionici 

Sudionici nagradnog natječaja mogu biti sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u 

Republici Hrvatskoj. Na nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Ris d.o.o. te 

članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) i druge 

osobe koje na bilo koji način sudjeluju u izvođenju nagradnog natječaja. Svaki sudionik može 

sudjelovati na nagradnom natječaju samo u svoje osobno ime i sudjelovanjem potvrđuje da su svi 

poslani osobni podaci samo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim pravilima.   

Za potrebe sudjelovanja na nagradnom natječaju i za ispunjavanje svrhe zbog koje se natječaj provodi, 

sudionici Organizatoru moraju osigurati iduće podatke: ime, prezime i e-mail adresu (u nastavku: 

obavezni podaci). 

5. Način sudjelovanja 

Sudionici mogu sudjelovati na Facebook stranici, LinkedIn stranici i službenoj web stranici Ensolve tako 

što će u periodu od od 4.7.2022. u 11:00 do 11.7.2022. u 11.00h odgovoriti na pitanja Ensolva Summer 

Quiz. 

Tri sudionika koji točno odgovore na sva pitanja ulaze u izvlačenje za tri nagrade.  

Svi sudionici koji ispunjavaju uvjete za nagradni natječaj, slijede gore navedena pravila natječaja, 

registriraju se i ostave zahtjevane podatke, kvalificirati će se za natječaj. 

Potencijalne troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sudionici nagradnog natječaja 

http://www.ensolva.com/


 

 
 

 

6. Način sudjelovanja 

1. nagrada – Ensolva Summer poklon paket + Knjiga Analitičke metode za upravljanje lancem opskrbe 

autorice Kristine Šorić u kompletu s prezentacijama i video materijalom u trajanju od 5 sati  

2. nagrada –  Ensolva Summer poklon paket + Knjiga „Uvod u upravljanje lancem opskrbe“ autorice 

Kristine Šorić 

3. nagrada - Ensolva Summer poklon paket + Knjiga „Uvod u upravljanje lancem opskrbe“ autorice 

Kristine Šorić 

Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. 

Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu. 

7. Odabir i informiranje dobitnika 

Odabir dobitnika 

Dobitnici će se birati u utorak 12.7.2022. nasumičnim odabirom preko random.org u sjedištu 

Organizatora. Izvest će ga tročlana komisija koju izabere Organizator i sastoji se od predsjednika 

komisije i dva člana komisije. Nagrade će dobiti tri sudionika koji točno odgovore na sva pitanja. 

Zaduženi član komisije (Zapisničar) će voditi zapisnik koji će sadržavati mjesto, datum i vrijeme odabira, 

ime i prezime članova komisije i njihovu ulogu, ime i prezime dobitnika/ce, osvojenu nagradu i ostale 

važne informacije vezane uz odabir. Jedan primjerak zapisnika se čuva u sjedištu Organizatora 

nagradnog natječaja. Odabir je gotovo kad se odaberu sve nagrade. Izvlačenje je finalno i pritužbe nisu 

moguće. 

 Informiranje  dobitnika 

Svi dobitnici će biti objavljeni na službenoj web stranici Organizatora, Facebook i LinkedIn profilu koji 

je i poziv na učešće u nagradnom natječaju, najkasnije 14.07.2022. Dobitnike nagrada obavjestiti će se 

o dobitku putem dostavljene e-mail adrese nakon čega su dužni dostaviti svoje podatke (ime, prezime, 

adresa i telefonski broj) kako bi im isporučili nagrade.  

Svi sudionici nagradnog natječaja se sudjelovanjem na nagradnom natječaju, eksplicitno i neopozivo 

slažu s objavom svog imena na službenoj web stranici Ensolve, te Facebook i LinkedIn stranici. Rezultati 

odabira dobitnika nagrada su konačni i pritužbe nisu moguće. 

8. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za dobivanje nagrade jest da sudionici ispunjavaju uvjete iz člana 4. i slažu se s Pravilima 

nagradnog natječaja. 

U primjeru da dobitniku nije moguće uručiti nagradu, računa se da je dobitnik odbio nagradu i ista 

ostaje nedodjeljena. Nagrada se dodjeljuje sljedećem zamjenskom dobitniku. 

9. Dostava nagrade: 

Dobitnici će dobiti nagrade poštom. Izvođač će u ime Organizatora u roku od 3 dana nakon odabira 

obavijestiti dobitnike e-mailom u kojem će ih zamoliti za adresu na koju će poslati nagradu. Dobitnik u 



 

 
 

roku od 8 dana mora odgovoriti Izvođaču. Ako se novi dobitnik ne odazove, Izvođač nije dužan podijeliti 

nagradu. 

 

 

Dobitnici će dobiti nagradu na adresu koju pošalju Izvođaču. Nagradu će dobiti najkasnije u roku od 15 

radnih dana od završetka nagradnog natječaja. Troškove slanja plaća Organizator. U slučaju da 

dobitniku nije moguće izručiti nagradu, tj. da je vraćena organizatoru, računa se da je dobitnik odbio 

nagradu i ona ostaje nepodijeljena. 

Organizator pridržava pravo da ne dodijeli nagrade ako: 

– dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, 

– se pojavi sumnja u istinitost podataka, 

– se dokaže da je sudionik sudjelovao na nagradnom natječaju suprotno pravilima i uvjetima nagradnog 

natječaja, 

– sudionik ne pošalje pravu kućnu adresu 

– u drugim slučajevima kada dodjela nagrade nije bila moguća ili zakonita. 

Ograničenje odgovornosti 

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za: 

– (ne)djelovanje elektronske pošte, 

– bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja na nagradnom natječaju 

– nedostavljene pošiljke s nagradama, 

– bilo kakve posljedice korištenja nagrada, osim odgovornosti koja proizlazi iz zakona, 

– (ne)djelovanje Facebook stranice   

– (ne)djelovanje LinkedIn stranice   

– sve ostale aktivnosti na Facebook i LinkedIn stranici 

 

10. Zaštita osobnih podataka 

Svi osobni podaci su zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnom natječaju, sudionici  su suglasni i daju privolu da, ako postanu 

dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, 

slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i 

druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata 

nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, 

članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će 

dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. 



 

 
 

 

 

 

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja. prikuplja, 

vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i 

dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i promotivne svrhe Organizatora u koje 

je ova nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima. 

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom 

radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge 

svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje 

od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke 

za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe. 

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu 

ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. 

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo 

sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno 

obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni. 

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje 

obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama 

koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi 

za potrebe izravnog marketinga. 

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može 

obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim 

materijalima. 

Svi osobni podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s 

istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. 

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih 

podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne 

podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i 

odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki 

stupanj zaštite osobnih podataka. 

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako 

zakon ne propisuje drugačije. 

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik 

može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici 

Organizatora. 

 

 



 

 
 

 

 

11. Diskvalifikacija sudionika 

Organizator će diskvalificirati sudionika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne 

podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog 

natječaja. 

 

12. Prihvat pravila 

Sudionik koji sudjeluje u nagradom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za 

sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s 

istima 

Dostupna pravila nagradnog natječaja: 

Pravila nagradnog natječaja javno su dostupna svim sudionicima. Objavljena su na Facebook 

stranici www.ensolva.com  

 

13. Ostale odredbe 

Organizator ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na nagradnom natječaju. 

Odluke Organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s nagradnim natječajem i pravilima 

nagradnog natječaja su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ta 

pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili 

bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Organizator. 

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo promjene ovih Pravila ako će to zahtijevati pravni, 

tehnički ili komercijalni razlozi. U svim eventualnim promjenama će Organizator sudionike obavijestiti 

objavom na web stranici www.ensolva.com   

Za sve eventualne sporove povezane s ovim nagradnim natječajem, a koje nije moguće riješiti 

sporazumno, nadležan je sud u Rijeci. Ova pravila počinju vrijediti s danom prihvaćanja. 

 

http://www.ensolva.com/
http://www.ensolva.com/

