
OPĆI UVJETI NAGRADNE IGRE MUZIKER

I. Uvodne odredbe

1. Opći uvjeti nagradne igre (dalje samo „OVNI“) vrijede za nagradne igre koje su u tijeku na web 
stranici Muziker, a.s., osim ako posebnim pravila konkretne nagradne igre ne određuju drugačije.

2. OUNI utvrđuje uvjete za registraciju i sudjelovanje u nagradnoj igri, osvajanje i predaju nagrade u 
nagradnoj igri, te opisuje prava i obveze natjecatelja. Isto tako osigurava zaštitu osobnih podataka u 
skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka koje vrijede za nagradne igre na stranicama 
tvrtke  Muziker, osim ako posebnim pravilima natjecanja nije drugačije određeno.

3. Nagradnu igru objavljuje tvrtka Muziker, a.s., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, Slovačka Republika, 
upisana u Trgovačkom registru Općinskog suda Bratislava I, odijeljak Sa, vložka br. 3337/B, OIB: 
35840773, PDV ID: 2021680991, kao administrator web stranice muziker.com (u daljnjem tekstu 
„Najavitelj“).

4. Nagradna igra je bilo kakva propagacijska kampanja Objavitelja u kojoj je moguće, nakon 
zadovoljenja uvjeta osvojiti novčanu ili ne novčanu nagradu (u daljnjem tekstu „Nagrada“).

II. Uvjeti sudjelovanja u nagradnim igrama

1. Nagradne igre su namijenjene svim posjetiteljima web stranice muziker.com.

2. U  nagradnoj  igri  ne  smiju  sudjelovati  zaposlenici  Najavitelja  i  članovi  njihovih  obitelji,  niti
zaposlenici osoba koje surađuju s najaviteljom, članovi njihovih obitelji, poslovni partneri koji pružaju
nagrade za nagradnu igru ili organiziraju nagradnu igru, moji su posrednici, , rade tehničkun podršku
ili su na neki drugi način u njoj angažirani.

3. U nagradnoj igri može sudjelovati svaka osoba koja zadovoljava specijlna pravila  koja su objavljena
za svaku konkretnu nagreadnu igru na web stranici muziker.com ili u bilo kojem drugom obliku može
sudjelovati u natjecanju, osim ako u specifičnim uvjetima konkretne nagradne igre nije određena
minimalna dobna granica 18 godina , ili ako u uvjetima konkretne nagradne igre stoji da sudjelovati
može samo fizička osoba.

III. Relizacija nagradne igre i objava rezultata

1. Konkretne  uvjete  prijave,  predmet  nagradne  igre,  tijek  nagradne  igre  i  način  nagrađivanja  u
nagradnoj igri Najavitelj objavljuje na web stranici muziker.com prema posebnim pravilima konkretne
nagradne igre.

3. Ako je uvjet sudjelovanja u nagradnoj igri  kupnja robe ili  usluga u roku koji  je postavljen kao
trajanje nagradne igre,  smatra se da je ovaj uvjet ispunjen tek nakon što je narudžba poslana i nakon
izvršene uplate za kupnju. U slučaju uplate prijenosom sa računa se uplata smatra realiziranom u
trenutku kada je vidljiva na bankovnom računu Najavitelja.

IV. Ovjeti osvajanja nagrade

1. Dobitnik je osoba koja je uredno i najuspješnije ispunila sva određena pravila konkretne nagradne
igre ili je bila izvučena ili imenovana u skladu s pravilim akonkretne nagradne igreodrečeodređenog
natjecanja ili je sasta i pružila podatke potrebne za identifikaciju svoje osobe u svrhu realizacije prava
i obaveza prema ovim uvjetima.



2. Ako osobita pravila konkretne nagradne igre ne govore drugačije, u nagradnu igru je moguće 
uključiit se nakon sva ke kupnje.Ako osobita pravila nagradne igre ne govore drugačije, dovoljno je 
upisati jedinstveni kod prilikom kupnje u polje za Napomene i sudjelujete u nagradnoj igri. Kako biste 
mogli sudjelovati u nagradnoj igri, moramo obraditi podatke iz vaše narudžbeh Osim ako posebna 
pravila natjecanja ne određuju drugačije, samo unesite jedinstveni kôd u bilješku o kupnji i vi ste u 
igri! Za sudjelovanje u natjecanju trebamo obraditi vaš broj narudžbe. U tu svrhu, ukoliko se slobodno 
odlučite sudjelovati u nagradnoj igri, operator - MUZIKER, as, sa sjedištem u Drieňová 1/H, 821 01 
Bratislava, OIB:35840773 (u daljnjem tekstu „Operater“) će obraditi vaš broj narudžbe i vađe podatke 
za kontakt kao što su e -mail i telefonski broj u smislu čl. 6 st. 1, st. (f) Odredba Europskog parlamanta 
i vijeća (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju 
takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Vaše 
osobne podatke kontrolor će obraditi kako bi registrirao vaše sudjelovanje u nagradnoj igri, objavio 
rezultate nagradne igre i kako bi vas kontaktirao radi dodjele nagrade. Operator će obrađivati vaše 
osobne podatke tijekom trajanja evaluacije nagradne igre,  i ako postanetedobitnik,  do predaje 
nagrade. Ujedno vas obavještavamo da ukoliko postanete dobitnik nagradne igre,  vaš broj narudžbe 
bit će objavljen na našoj web stranici. Kao subjekt podataka, imate pravo prigovoriti takvoj obradi u 
bilo kojem trenutku. Sve informacije koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, uključujući vaša 
prava kao subjekta podataka, dostupne su na našoj web stranici u odjeljku "Privatnost".

3. Broj  narudžbe dobitnika nagradne igre će biti objavljen na web stranici operatera. U tu svrhu 
obrađujemo vaš broj narudžbe prema čl. 6 st. 1, st. f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo 
podnjeti prigovor takvoj obradi u bilo kojem trenutku.

4. Nagrada je neprenosiva i pripada isključivo dobitniku. Ako dobitnik ne može preuzeti nagradu
(preuzimanjem robe, usluga, sudjelovanjem u događaju, ostvarivanjem popusta ili druge pogodnosti, 
itd.), pravo nagradu ističe i pobjednik nema pravo na naknadu. Pobjednik nema pravo imenovati 
zamjenika za sebe. Zamjenu za dobitnika će Najavljivać odrediti putem izvlačenja novog dobitnika. ili 
će se dobitnika imenovati prema redosljedu drugog najuspješnijeg sudionika nagradne igre.

5. Pravo na nagradu također istječe ako dobitnik pobjednik ne ispuni bilo koju obvezu nametnutu 
općim i / ili posebnim uvjetima konkretne nagradne igre ili ako djeluje protivno dobrom moralu (pod 
uvjetom da su lažni podaci, pribavili lažne radnje itd.). nije tražio da Navjestitelj produži unutar 
određenog ili dogovorenog roka iz opravdanih razloga.

V. Uvjeti predaje nagrada

1. Najavitelj će kontaktirati pobjednika putem e-maila ili telefona i informirati ga o uvjetima predaje
nagrade. Ako priroda dobitka to zahtjeva, dobitnikm je dužan angažirati se kod predaje nagrade.

2. Ako se  Najavitelj  drugačije  nije  dogovorio  s  dobitnikom ili  sadržaj  i  priroda  nagradne  igre  ne
podrazumijevaju  nikakve  druge  uvjete  za  primanje  nagrade,  nagradu  će  dobitniku  uručiti  putem
kurirske službe.

3. Najavitelj  ne  snosi  odgovornost  za  gređke  kurirske  službe  prilikom  dostave  kurirom.  Sva
potraživanja  nastala  zbog  oštećenja  prilikom  isporuke  ili  u  slulaju  gubitka  pošilke   u  slučaju  ne
preuzimanja nagrade će  Najavitelj prenijeti na dobitnika.

4. U slučaju da nagrade za nagradnu igru dostavlja poslovni partner dodjeljuje poslovni partner ili se
dobitnicima dostave  putem kurirske  službe  dobitnik   potvrđuje  da  će  njegovi  osobni  podaci  biti
dostavljeni poslovnom partneru ili kurirskoj tvrtki kako bi se identificirao dobitnik u svrhu dostave



nagrade. Sljedeći osobni podaci bit će navedeni: ime, prezime, adresa uključujući zemlju, telefonski
broj, e-mail adresu ili drugo ovisno o vrsti ili prirodi nagrade. poslovni partner ili kurirska služba njima
može raspolagati isključivo u svrhu identifikacije pobjednika za uručenje nagrade i u skladu s Općom
uredbom  o  zaštiti  podataka.  S  našim  poslovnim  partnerima  imamo  ugovore  o  obradi  osobnih
podataka i dužni su poduzeti odgovarajuće sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere.

VI. Porez na nagradu

Dobitnik uzima na znanje da,  ovisno o obliku,  vrijednosti i  zemlji  prebivališta,  nagrada može biti
podložna obveznom oporezivanju ili podmirenju doprinosa zdravstvenom ili drugom osiguravajućem
društvu prema važećem zakonodavstvu te zemlje.

 

VIII. Završne odredbe

1. Najavitelj zadržava pravo  promijeniti opće uvjete promotivnih nagradnih igara ili potpuno otkazati
natjecanje  iz  poslovnih  razloga,  razloga  uzrokovanih  trećom  stranom  ili  više  sile.  Najavitelj  se
obavezuje  da  će  pravodobno  obavijestiti  kupce  o  svim  promjenama  općih  uvjeta  promotivnih
nagradnih igara.

2. Najavitelj zadržava pravo nadoknade nagrade za nagradu za nagradu slične vrste ili ekvivalent.

3. Sudionik nema pravo na nadoknadu troškova povezanih s sudjelovanjem u natjecanju.

4. Ovi opći uvjeti nagradnih igara stupaju na snagu 10.1.2020.


