
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 
 

Nagradni natječaj za naj Oreo kolač 
 
Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike nagradnog natječaja te jednake mogućnosti 

za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim pravilima. 

I. Priređivač 

Priređivač Nagradnog natječaja je gospodarski subjekt: 

Publicis d.o.o., Radnička cesta 37a, 10 000 Zagreb, OIB: 79771818319 (Priređivač). Priređivač je 

istovremeno i obrađivač u smislu propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 

Nagradni natječaj organizira se pod nazivom: Nagradni natječaj za naj Oreo kolač. 

Svrha Nagradnog natječaja je promocija brenda Oreo koji je u vlasništvu grupacije društava Mondelez 

International. 

II. Područje 

Nagradni natječaj organizira se za teritorij Republike Hrvatske. 

III. Trajanje nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj počinje 06.12.2021. godine, u 00:01h i završava 26.12.2021. godine u 23:59 h. 

IV. Sudionici nagradnog natječaja 

Sudionici Nagradnog natječaja (u nastavku "Sudionik") mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s 

adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje. 

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici, vlasnici i uprava Priređivača, ili društva 

povezana s Priređivačem, ni zaposleni u grupaciji društava u vlasništvu Mondelez International, kao ni 

njihovi rođaci (supružnici, djeca, roditelji i rođena braća i sestre, ako s njima žive u zajednici). 

V. Postupak, uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju 

Da bi sudjelovao u nagradnom natječaju, potrebno je da Sudionik: 

1. pripremi kolač ili tortu uz upotrebu Oreo Powder (mljeveni) ili Crumbs (mrvljeni) (u daljnjem 

tekstu "Desert"). 

2. napravi fotografiju na kojoj će se vidjeti Desert ("Fotografija"), 

3. postavi fotografiju u komentaru ispod posta na Oreo FACEBOOK accountu. 

Svaki sudionik može tijekom trajanja natječaja objaviti onoliko fotografija koliko želi, ali može osvojiti 

najviše dvije nagrade s dvije različite fotografije dva različita deserta (1 fotografija-1 desert). 



VI. Ograničenja u načinu sudjelovanja 

Sudjelovanje je osobno i neće se prihvatiti treće strane i/ili automatske prijave/unosi. Identiteti 

stvoreni isključivo radi promjene, falsificiranja ili manipuliranja parametrima relevantnim za Nagradni 

natječaj, kao i nepošteno sudjelovanje u bilo kojem drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti. 

Priređivač ne prihvaća odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili 

neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, 

neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, prekida prijenosa, greške u komunikaciji ili na 

neki drugi način. Isto vrijedi i za podatke o adresi koje navede sudionik, koji su netočni, neispravni ili 

na neki drugi način pogrešni. 

Priređivač će uložiti sve napore kako bi omogućio da se Nagradni natječaj odvije bez tehničkih 

problema. Priređivač nije odgovoran za prekid usluge zbog tehničkih problema, kvara sustava ili 

softvera, kašnjenja ili drugih problema koji mogu utjecati na sposobnost sudionika za sudjelovanje u 

nagradnom natječaju ili pristup mrežnoj stranici. Priređivač će odmah poduzeti sve potrebne mjere, 

kako bi omogućio da se razlog greške pronađe i riješi što je prije moguće. 

Priređivač isključuje svoju odgovornost za sve tzv. SQL napade na mrežnu stranicu ili osoba koje 

upravljaju mrežnom stranicom. Priređivač nije odgovoran ako korisnik njegove ili neke druge uključene 

mrežne stranice pretrpe kibernetički napad zbog kojeg sudionici dobiju neprimjerene poruke bilo koje 

vrste. 

Ako sudionik zatvori prozor pretraživača pri unošenju podataka ili ako se (iz nekog razloga) prekine 

veza s korisnicima/mrežom stranice, Priređivač nije odgovoran za gubitak podataka. 

Ako se, iz nekog razloga, bilo koji aspekt ovoga nagradnog natječaja ne uspije odvijati kako je planirano, 

uključujući razloge kao što su zaraza računalnim virusom, kvar mreže, nezgoda sa zlonamjernim 

softverom, programske greške, neovlašteno rukovanje i neovlaštene intervencije, prijevara, tehnički 

kvarovi ili bilo koji razlog izvan kontrole Priređivača, koji narušava ili utječe na administraciju, sigurnost, 

poštenje, integritet ili pravilno provođenje ovoga nagradnog natječaja, Priređivač može, prema 

vlastitom nahođenju, otkazati, ukinuti, promijeniti ili obustaviti cijeli nagradni natječaj ili njegov dio, u 

bilo kojem trenutku bez prethodne najave ili poništiti sve unose na koje je to utjecalo. 

Priređivač  i njegove povezane agencije i društva nisu odgovorni za bilo kakav gubitak (uključujući, bez 

ograničenja, indirektni, posebni ili posljedični gubitak ili gubitak dobiti), troškove ili štetu koja je 

pretrpljena ili nastala (bez obzira na to je li proizašla iz nečije nepažnje ili ne) u vezi s ovim Nagradnim 

natječajem ili prihvaćanjem ili korištenjem nagrade (uključujući sve sudionike prilikom realizacije 

nagrade) osim odgovornosti koja se ne može isključiti zakonom (uključujući osobnu povredu, smrt i 

prijevaru), u kojem je slučaju ta odgovornost ograničena na zakonski minimalno dopuštenu. 

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom, pa se oslobađa svake odgovornosti u 

odnosu na svakoga pojedinog sudionika. 

Facebook ovdje služi kao platforma za provođenje natječaja, stoga ima pristup vašim osobnim 

podacima u razmjerima opisanim u pravilima privatnosti koja možete pronaći na: 

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy. 

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:  

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy


• bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zlouporabe sadržaja od strane sudionika i 

zlouporabe sustava pri funkcioniranju natječaja na štetu sudionika ili treće osobe;  

• (ne)funkcioniranje interneta, Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog 

(ne)funkcioniranja;  

• ako sadržaj kreiran od strane sudionika krši prava, patente ili zaštićene oznake trećih osoba, 

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;  

• Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju 

diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po 

vlastitoj procjeni. 

VII. Objava dobitnika 

Po isteku svakog tjedna trajanja nagradnog natječaja (konkretno 13.12, 20.12. i 27.12.2021. godine) 

stručni žiri Priređivača, koji će činiti Branislava Marković i Jovana Krstić, odabrat će među Fotografijama 

postavljenim tijekom prethodnog tjedna 20 najboljih Fotografija, rukovodeći se kriterijima 

inovativnosti, kreativnosti i općega estetskog dojma, sukladno zadatoj temi. Priređivač će neposredno 

poslije toga, u roku od 3 radna dana, na Oreo FACEBOOK accountu objaviti tko su sudionici čije 

Fotografije su odabrane kao najbolje (u daljnjem tekstu "Dobitnici") i pozvati ih da direktno, putem 

mejla, kontaktiraju Priređivača radi uručenja nagrada. 

VIII. Nagrade 

Priređivač će nagraditi dobitnike SANCTA DOMENICA poklon vaučerima u vrijednosti od 300 kuna. 

Jedan Sudionik može osvojiti najviše dvije nagrade, čak i ako više njegovih Fotografija (1 fotografija-1 

desert) bude odabrano među najboljim. Nagrade nisu prenosive na treće osobe i ne mogu se 

zamijeniti za novac. 

Kako bi mogli preuzeti nagradu, Dobitnici će kontaktirati Priređivača na e-mail adresu: 

oreo.nagradninatjecaj@saatchi.hr  u roku od sedam dana od objavljivanja Dobitnika i dostaviti mu 

sljedeće podatke: ime i prezime, adresu i broj telefona. Osobni podaci, koji su od strane Dobitnika 

poslani na ovaj način, koristit će se samo u svrhe identifikacije Dobitnika i uručenja nagrade.  

 IX. Dostavljanje nagrada 

Nagrada će biti dostavljena kurirskom službom, o trošku Priređivača, u roku od 14 dana od dana kada 

Dobitnik dostavi Priređivaču podatke u skladu s čl. VIII. ovih pravila. U slučaju da kurirska služba ne 

nađe Dobitnika na naznačenoj adresi, nagrada će biti vraćena Priređivaču. U tom će slučaju Priređivač 

ponovo poslati nagradu kurirskom službom u roku od sedam dana od dana kada se nagrada vratila. 

U slučaju da se Dobitnik ne javi Priređivaču u roku predviđenom u čl. VIII. ovih pravila, kako bi preuzeo 

nagradu, kao i u slučaju da nagrada ne budu uručena ni iz drugog pokušaja u skladu sa stavkom 1. ovog 

članka ili da nagrada bude odbijena, nagradu će zadržati Priređivač. 

mailto:oreo.nagradninatjecaj@saatchi.hr


X. Objava pravila nagradnog natječaja 

Ova pravila bit će objavljena na e-mail adresi: https://oreorecipes.com/hr/ jedan dan prije početka 

Nagradnog natječaja. Sve izmjene i dopune pravila tijekom trajanja Nagradnog natječaja objavljuju se 

na istoj web stranici i stupaju na snagu s danom objave. 

XI. Postupak u slučaju otkazivanja ili prekida nagradnog natječaja 

Priređivač ima pravo uz javno priopćenje jednostrano otkazati Nagradni natječaj u bilo kojoj fazi. 

Priređivač ima pravo uz javno priopćenje prekinuti Nagradni natječaj u cjelini ili u pojedinim dijelovima, 

ako je nastupio događaj koji ima karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, 

smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske, proglašenje 

izvanrednog stanja i druge mjere donesene od strane nadležnih državnih tijela, koje ograničavaju 

provođenje nagradnog natječaja i/ili dodjelu i preuzimanje odnosno realizaciju nagrada. 

Ako nastane neka od gore navedenih okolnosti, dodjela i distribucija nagrada bit će odmah 

obustavljene jednostranom odlukom Priređivača te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli 

do prekida nagradnog natječaja te isporuke nagrada i kada će Nagradni natječaj biti nastavljen. 

XII. Odgovornost Priređivača prema Sudionicima 

Priređivač se obvezuje da će se prilikom organiziranja nagradnog natječaja u svemu pridržavati ovih 

pravila i zakonskih propisa. 

Priređivač zadržava pravo diskvalifikacije Sudionika koji ne poštuju pravila ovoga nagradnog natječaja. 

Sve potrebne informacije u vezi s Nagradnim natječajem sudionik može dobiti slanjem upita na e-mail 

adresu Priređivača: oreo.nagradninatjecaj@saatchi.hr.   

XIII. Obrada osobnih podataka 

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici izjavljuju da su upoznati i suglasni da se njihovi osobni 

podaci, i to: ime, prezime, kontakt telefon i adresa prebivališta, mogu obrađivati od strane Priređivača 

u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka u mjeri koliko je to neophodno, a u svrhu uručenja 

nagrada Dobitnicima, za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja i 15 dana od završetka njegovog trajanja. 

Sudionik se može povodom obrade njegovih osobnih podataka obratiti Priređivaču na e-mail adresu: 

oreo.nagradninatjecaj@saatchi.hr. 

Sudionici imaju, u pogledu svojih osobnih podataka i u skladu s uvjetima predviđenim Zakonom o zaštiti 

osobnih podataka, pravo zatražiti informacije o njihovoj obradi, zahtijevati da im pristupe, kao i tražiti 

njihovu kopiju, ispravljanje ili brisanje, ograničenje njihove obrade, kao i, ako je primjenjivo, pravo na 

prigovor i prekid njihove obrade, kao i pravo na njihov primitak ili prijenos u strukturiranom, 

uobičajeno korištenom i elektronički čitljivom formatu. Sudionici imaju pravo na opoziv pristanka na 

obradu u bilo koje vrijeme, s time da opoziv pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja je na temelju 

pristanka vršena prije opoziva. Obrada podataka nakon opoziva nije dozvoljena, osim ako za nju postoji 

druga pravna osnova. Povlačenje pristanka prije dodjele nagrade onemogućava daljnji primitak 
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nagrade. Sudionik ima pravo podnijeti i pritužbu Povjereniku u slučaju obrade njegovih podataka 

suprotno važećim propisima. Priređivač neće iznositi osobne podatke Sudionika, koje obrađuje za 

potrebe ovog Nagradnog natječaja, u drugu državu ili međunarodnu organizaciju. Priređivač će 

poduzeti sve tehničke, kadrovske i organizacijske mjere u cilju zaštite osobnih podataka.  

XIV. Isključenje odgovornosti u sporovima 

Svi zahtjevi za dodjelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja Nagradnog 

natječaja ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima, neće se razmatrati niti 

će na temelju tih zahtjeva sudionik ostvarivati bilo kakva prava u odnosu na Priređivača. 

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade 

u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. 

XV. Isključenje odgovornosti 

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući 

stvarnu štetu i izgubljenu dobit), koja može nastati kao posljedica sudjelovanja u Nagradnom natječaju 

i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski isključiti. 

Ni Priređivač niti bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja 

ne preuzimaju odgovornost i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili naknade u vezi s troškovima, 

oštećenjem ili gubitkom nastalim zbog kašnjenja uslijed nedostatka u provođenju nagradnog natječaja 

te sudjelovanja u nagradnom natječaju. 

Priređivač ne preuzima odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom. 

XVI. Opće odredbe 

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju u skladu s čl. V. ovih pravila, Sudionici izjavljuju da su upoznati 

s ovim pravilima i da prihvaćaju ova pravila. 

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti nagradni natječaj u slučaju više sile. 

Ni Priređivač niti bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja 

ne preuzimaju odgovornost i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili naknade u vezi s troškovima, 

oštećenjem ili gubitkom nastalim zbog kašnjenja radi nedostatka u provođenju nagradnog natječaja i 

tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.  

Priređivač je ovlašten na temelju slobodne procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja 

diskvalificirati bilo kojeg Sudionika, ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj 

ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici nagradnog natječaja se, 

prihvaćanjem pravila sudjelovanja, u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača na 

osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji 

je propisan ovim pravilima.  

Priređivač u svakom trenutku zadržava pravo provjere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki 

sudionik uvjete sudjelovanja (uključujući njegovu starosnu dob i prebivalište). 



Ako se za bilo koju od ovih klauzula utvrdi da je nezakonita, nevaljana ili na neki drugi način 

neprovediva, ona će se odvojiti i izbrisati iz ovih pravila, a preostale će klauzule opstati i ostati na snazi.  

Ta će pravila prevladati u slučaju sukoba ili neusklađenosti s bilo kojim drugim porukama, uključujući 

promidžbene ili promotivne materijale. Smatra se da su sve vrste unosa i uputa dio Pravila, a 

sudjelovanjem će se smatrati da su svi sudionici prihvatili ta Pravila nagradnog natječaja i da ih oni 

obvezuju. Sačuvajte kopiju radi osobnog informiranja. 

Postavljanjem Fotografije u skladu s čl. V. ovih Pravila, Sudionik izjavljuje da je suglasan da Priređivač 

može koristiti Fotografiju, u svrhu oglašavanja proizvoda robne marke Oreo, bez vremenskih, 

prostornih ili predmetnih ograničenja, bez naknade, kao i da takvo pravo korištenja može prenijeti na 

treću osobu po svom slobodnom izboru. 

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Priređivača bilo kakve sudske, 

upravne ili druge osobne postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano 

uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju na 

Fotografijama, Sudionik nagradnog natječaja, koji je prijavio materijal, obvezuje se pridružiti se takvom 

postupku i potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Priređivača od svakog zahtjeva 

postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed 

takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili upravnog postupka. Priređivač se obvezuje obavijestiti 

sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojega takvog postupka 

odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada primi obavijest o pokretanju. 

Priređivač je ovlašten sam poduzeti određene izmjene, dorade i osobno na prijavljenim materijalima 

dok god iste ne predstavljaju deformiranje istog i za to nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje 

Sudionika. 

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim nagrada navedenih u ovim pravilima. 

Nakon 30 dana od završetka nagradnog natječaja, konkretno 30 dana nakon 26.12.2021. godine, 

Priređivač neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj. 

 

Publicis d.o.o. Zagreb 

Aleksandra Dilevska Simova, direktorica 


