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PRAVILA NAGRADNE IGRE 
 
 #ISTYLEobitelj 
 
1. Organizator kampanje, mjesto održavanja i trajanje kampanje: Organizator: iSTYLE d.o.o sa 
sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 16, OIB 98828194905. Natjecanje će se odvijati 
putem interneta, na web stranici www.istyle.hr kojim upravlja Organizator, a promovirat će 
se putem Facebook stranica (iSTYLE Hrvatska) https://www.facebook.com/iStyle.Hrvatska/ i 
Instagram https: // www.instagram.com/istylehr/, kao i u detaljnim iSTYLE fizičkim 
trgovinama https://istyle.hr/poslovnice/ .Sudionici kampanje obvezuju se poštivati odredbe i 
uvjete ove Službene uredbe (u daljnjem tekstu "Uredba"). Sudjelujući u ovoj kampanji, 
sudionici izjavljuju da su pročitali i razumjeli sve odredbe i uvjete ove Uredbe koje razumiju i 
prihvaćaju kao takve. Organizator zadržava pravo izmjene Pravilnika tijekom promocije, uz 
prethodnu najavu osobama kojima je upućen u vezi s izvršenim izmjenama. Prethodne 
informacije za javnost bit će objavljene dodatnih dokumenata koji će sadržavati modifikacije 
ili dopune na dotičnoj web stranici www.istyle.hr, kao i u gore navedenom sjedištu 
Organizatora. Nikakve promjene ne mogu proizvesti retroaktivne učinke; svi sudionici koji su 
se registrirali na Promociji do trenutka izmjene, koristit će već stečena prava. Svaka takva 
izmjena, uključujući produljenje ili smanjenje trajanja Promocije, bit će podložna postupku 
ovjere kod javnog bilježnika i bit će sastavni dio ovih Pravilnika.  
Period natjecanja: Kampanja se odvija u nekoliko faza, između 22. lipnja 2020., 00:00 sati - 
15. kolovoza 2020., 23:59 sata, kako slijedi:  
1. faza: 22. lipnja 2020., 10:00 sati - 5. srpnja 2020., 23:59 sata;  
2. faza: 13. srpnja 2020., 10:00 sati - 26. srpnja 2020., 23:59 sata;  
3. faza: 1. kolovoza 2020., 10:00 sati - 15. Kolovoza 2020., 23:59 sata.  
 
2. Mehanizam kampanje ima za cilj zadržati ljude registrirane u iSTYLE bazi podataka. Svi 
ljudi registrirani u programu vjernosti iSTYLE ili pretplatnici na bilten registrirani su u 
kampanji i imaju priliku osvojiti jednu od 3 dostupne nagrade. Nove osobe koje žele 
sudjelovati na natječaju pozivaju se da pristupe komuniciranoj vezi: https://istyle.hr/istyle-
family i da slijede naznačene korake, da se pretplate na newsletter iSTYLE. Pobjednik će biti 
izabran izvlačenjem putem web stranice www.random.org i bit će objavljen na kraju svake 
faze, kako slijedi: 
1. faza: izvlačenje i proglašenje pobjednika 8. srpnja 2020. godine  
2. faza: izvlačenje i proglašenje pobjednika 29. srpnja 2020. godine 
3. faza: izvlačenje i proglašenje pobjednika 18. kolovoza 2020. godine  
Pojedinci koji prođu kroz cjelokupni postupak registracije smatraju se pretplatnicima na 
iStyle newsletter ili su se upisali u program vjernosti, sve dok ne dobiju potvrdnu e-poštu za 
pretplatu, dovršavajući postupak komuniciran e-poštom za pretplatu.  
 
3. Pravo sudjelovanja u Kampanji: U ovoj promotivnoj kampanji može sudjelovati bilo koja 
fizička osoba, stara najmanje 18 godina do početka kampanje (16. lipnja 2020.), s 



prebivalištem u Hrvatskoj, koja slijedi mehanizam kampanje i koja prihvaća uvjete ove 
Uredbe.  
 
3.1 Navedene osobe u nastavku će se nazivati "sudionici".  
3.2 Zaposlenici Organizatora, ostalih tvrtki uključenih u razvoj kampanje, kao i rodbina do 2. 
stupnja supružnika, nemaju pravo sudjelovati u promociji. Pobjednik jedne od faza 
automatski se isključuje iz sljedećih faza, nemajući mogućnost sudjelovanja u sljedećoj fazi 
natjecanja.  
 
4. Dodijeljene nagrade i način odabira pobjednika: Sudionik može osvojiti najviše jednu 
nagradu izvlačenjem u ovoj kampanji, ako se nakon izvlačenja odredi dobitnik. Nakon prvog 
izvlačenja više neće biti uključeno u sljedeće ždrijebe Organizatora. Izvlačenje će se odvijati 
nasumično, elektroničkim putem i odvijat će se u prisustvu predstavnika Organizatora. U 
svakoj će fazi biti odabrana 3 sudionika, kako slijedi: - Prvi ždrijeb - pobjednik etape; - 
Naknadni izvlačenja - 2 (dvije) rezervacije ako prvi izvučeni dobitnik nije potvrđen, odbije ili 
ne može primiti nagradu. Nagrade dodijeljene u okviru kampanje su sljedeće:  
Faza 1: - 1 komad Apple Watch Series 3, 38 mm vrijedan 1.889,00kn 
Faza 2: - 1 komad iPad 7, 32 GB, WI-Fi u vrijednosti od 3.329,00kn 
Faza 3: - 1 komad AirPods Pro u vrijednosti 2.379,00kn 
Ukupna vrijednost nagrada je 7.597,00kn sa PDV-om. U vrijeme traženja nagrade, pobjednici 
se moraju identificirati kako bi mogli provjeriti njegov identitet i uručiti nagradu, kao i 
ispunjavati porezne formalnosti koje su propisane zakonom. Pobjednici nemaju mogućnost 
niti pravo zatražiti promjenu karakteristika nagrada. Nagrade se ne mogu zamijeniti s drugim 
proizvodima i / ili uslugama, niti se može dobiti njihova novčana vrijednost. Ako iz bilo kojeg 
razloga, neovisno o Organizatoru, Pobjednik ne preuzme nagradu, smatra se da se neopozivo 
odrekao te se ne može pozvati na bilo kakvo pravo u vezi s tim. Svaki zahtjev u vezi s 
nagradom nakon povlačenja neće se razmatrati, osim obveza za davanje jamstva povezanih s 
proizvodima ponuđenima kao nagrada. Nakon što nagradu uruči pobjedniku, Organizator se 
oslobađa svake obveze proistekle iz Pravilnika vezano za njihovu dodjelu.  
 
5. Naknade i porezi: (1) Organizator se obvezuje obračunati, odbiti i prenijeti porez na 
naplatu nagrada dodijeljenim dobitnicima u skladu sa važećim zakonodavstvom u vezi s 
porezom na dohodak. (2) Sve ostale obveze fiskalne ili bilo koje druge naravi u vezi s 
nagradom isključiva su odgovornost dobitnika.  
 
6. Obavijest o pobjedniku: Dobitnik će biti kontaktiran privatnom porukom putem e-maila, u 
roku od dva radna dana od objave na stranici istyle.hr, facebook stranici iSTYLE i Instagrama, 
kako bi bio pozvan da preuzme svoju nagradu. Pobjednik nema pravo na nagradu ako: • ne 
odgovori na obavijesnu poruku u roku od 5 radnih dana od slanja, niti je kontaktirao 
Organizatora na bilo koji drugi način; • postoje dokazi da je namjerno utjecao na rezultat 
natjecanja; • se utvrdi da je pružio neistinite ili netočne podatke; • krši Uvjete i odredbe 
sudjelovanja; U takvom slučaju nagrada će se dodijeliti drugom sudioniku koji je izvučen kao 
rezerva. 
 

7. Preuzimanje nagrade: Nagrada će se preuzeti u jednoj od prodavaonica Organizatora, koju 
će izabrati Pobjednik ili dostaviti kurirskom službom. Pobjednik, obaviješten privatnom 
porukom prema gore, morat će se pojaviti u našoj trgovini kako bi prikupio nagradu, u roku 



od 20 dana od dana kada je obaviješten o svojoj pobjedi, te će morati predočiti identitet i 
potpisati minute isporuke i primitka. U suprotnom, izgubit ćete pravo na nagradu.  
 
8. Odgovornosti organizatora: Organizator se obvezuje slijediti točno navedeni postupak. U 
slučaju promjena, obvezan je ažurirati Pravila natječaja i izmjene objaviti u odjeljku 
Obavijesti https://www.facebook.com/pg/iStyle.Hrvatska/notes/ na iStyle Facebook stranici, 
kao i na mreži na www.istyle.hr Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u sljedećim 
situacijama:  
• ako je sudionik pružio neistinite, netočne ili nepotpune podatke, u slučaju maloljetnika bez 
pristanka zakonskog zastupnika.  
• smetnje u provođenju natječaja kao rezultat postupaka trećih strana kao što su: 
distributeri električne energije, operatori web stranica, operatori telekomunikacijskih mreža 
ili slično.  
• sudionik krši Uvjete i odredbe ili zakone koji su na snazi.  
Organizator ima pravo poduzeti sve potrebne mjere u slučaju pokušaja prijevare kampanje, 
zloupotrebe ili bilo kojeg drugog pokušaja koji bi mogao utjecati na sliku i / ili troškove ove 
promocije.  
U slučaju spora oko potvrde dobitka i / ili dodjele bilo koje nagrade, odluka Organizatora je 
konačna. Sve žalbe u vezi s provođenjem ove kampanje bit će razmatrane ako ih je primio 
Organizator do 20. kolovoza 2020.  
Žalbe će biti poslane poštom na adresu Organizatora. Organizator ne preuzima odgovornost 
za: a) osobe koje žele sudjelovati u kampanji izvan njenog razdoblja; b) Prigovore u vezi s 
osvojenom nagradom, nakon trenutka potpisivanja izvješća o primitku, Organizator neće 
uzeti u obzir; c) situacije u kojima određene osobe uključene u kampanju ne mogu 
djelomično ili u potpunosti sudjelovati, ako je ta nesposobnost posljedica okolnosti izvan 
kontrole koje Organizator može razumno izvršavati; d) tehničke nedostatke internetskih 
operatera, ako je primjenjivo; e) nemogućnost da pobjednik uđe u posjed nagrade ili koristi 
pogodnost iz razloga koji ne ovise o Organizatoru. 
 

9. Povjerljivost podataka / Obrada osobnih podataka: Operator ima strogu politiku zaštite 
osobnih podataka u skladu s odredbama zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih 
podataka i slobodnog kretanja takvih podataka Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca 
u vezi s obrada osobnih podataka osobno i u vezi sa slobodnim kretanjem tih podataka i 
ukidanjem Direktive 95/46 / EZ, koja je na snazi od 28.05.2018., prikupljanje i obrada 
osobnih podataka samo u svrhu određenu na dan njihovog pružanja Igrač. Sudionici imaju, u 
skladu s Uredbom (EU) 2016/679 za zaštitu pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i 
slobodnog kretanja takvih podataka (naknadno izmijenjenih i dopunjenih), pravo na 
informacije, pravo na pristup podacima, pravo na prigovor, pravo na intervenciju na 
podacima, pravo da se ne podliježe pojedinačnoj odluci, kao i pravo na sud. Podaci koje daju 
sudionici kampanje obrađivat će Organizator u svrhu vođenja kampanje i registracije 
sudionika kampanje, kao i naknadno za komercijalnu komunikaciju. Podaci mogu ih koristiti 
na sljedeći način: za prijavu na natječaj, za ispunjavanje fiskalnih obveza, za slanje nagrada, 
za praćenje ispravnog razvoja kampanje i za komercijalno komuniciranje. Sudionici mogu u 
bilo kojem trenutku povući svoj pristanak za primanje marketinških komunikacija, što može 
rezultirati njihovim isključenjem iz baze podataka ili programa vjernosti. To rezultira 
diskvalifikacijom iz ovog natjecanja. Više detalja dostupno je ovdje: 
https://istyle.hr/izjavaoprivatnosti/ 



 
 

10. Pretplatite se na bazu podataka za naše biltene na web stranicama iStyle Hrvatska 
korisnicima se nudi mogućnost pretplate na bilten tvrtke. iStyle Hrvatska redovito informira 
svoje klijente i poslovne partnere putem biltena o ponudi tvrtke. Tvrtke može primati bilten 
od strane subjekta podataka samo ako (1) subjekt podataka ima valjanu adresu e-pošte i (2) 
ako se subjekt podataka registrira za primanje newslettera. E-adresa za potvrdu bit će 
poslana na adresu e-pošte koju je subjekt podataka prvi put registrirao kako bi se bilten, iz 
pravnih razloga, poslao kroz postupak dvostruke prijave. Ovom se potvrdnom e-porukom 
koristi kako bi se dokazalo da je vlasnik adrese e-pošte ovlašten primati bilten. Tijekom 
pretplate na bilten pohranjujemo IP adresu računalnog sustava koju je dodijelio pružatelj 
internetskih usluga (ISP) i koju je subjekt podataka koristio u trenutku registracije, kao i 
datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka potrebno je kako bi se kasnije 
shvatile moguće neprimjerene upotrebe adrese e-pošte ciljane osobe i stoga služi u svrhu 
pravne zaštite. Osobni podaci prikupljeni kao dio registracije za bilten koristit će se samo za 
slanje newslettera. Pored toga, oni koji se pretplate na bilten bit će obaviješteni e-poštom, 
sve dok je to potrebno za bilten uslugu ili za dotičnu registraciju, jer to može biti slučaj u 
slučaju promjena u ponudi biltena ili u slučajnost promjene tehničkih okolnosti. Neće se 
prenositi osobni podaci prikupljeni od strane biltena trećim stranama. Pretplata na naš bilten 
može u bilo kojem trenutku prekinuti pretplatu. Suglasnost za pohranu osobnih podataka, 
koju je data osoba dala za primanje biltena, može se opozvati u bilo kojem trenutku. U 
svakom biltenu postoji veza za odjavu. Više detalja potražite na našoj stranici - 
https://istyle.hr/izjavaoprivatnosti/ Podatke preuzete od člana ili klijenta, u svrhu slanja 
biltena i / ili upozorenja, iStyle d.o.o može koristiti u granicama Politike privatnosti i 
prethodnog sporazuma koji je izrazio član ili klijent. 
Odricanje od primanja biltena i / ili upozorenja od vas možete u bilo kojem trenutku izraziti:  
• korištenjem posebno dizajnirane veze u sadržaju bilo kojeg primljenog biltena;  
• pomoću opcija dostupnih na računu klijenta za promjenu prihvaćanja ili primanja biltena i / 
ili upozorenja;  
Odustajanje od primanja biltena i / ili upozorenja podrazumijeva odustajanje od prihvaćanja 
koje se uglavnom daje za odredbe ovog dokumenta. iSTYLE d.o.o neće uključivati u biltene i / 
ili upozorenja poslane članu ili kupcu, bilo koji drugi reklamni materijal u obliku sadržaja koji 
se odnosi na bilo koju treću stranu koja nije partner iSTYLE d.o.o, u trenutku slanja biltena i / 
ili druge poruke  
 
10. Parnica: Sve sporove između Organizatora i sudionika natjecanja rješavat će se mirno. 
Ako to nije moguće, stranke će se obratiti sudovima u sjedištu Organizatora.  
 

11. Viša sila: Za potrebe ove Uredbe, viša sila podrazumijeva svaki događaj koji Organizator 
ne može predvidjeti, kontrolirati ili otkloniti, uključujući nemogućnost Organizatora iz 
razloga koji nisu pod njegovom kontrolom i čiji nastup onemogućuje ispunjavanje njegovih 
obveza. Uredbom.  
 
12. Završne odredbe: Odluka Organizatora u bilo kojem pogledu je konačna i odnosi se na 
sve sudionike. Sudjelovanjem u Kampanji sudionici su suglasni pridržavati se pravila i drugih 
uvjeta utvrđenih službenim propisima Kampanje. Ako Organizator utvrdi da dobitnik nije 
ispunio i / ili nije ispunio uvjete propisane službenim pravilima kampanje, zadržava pravo da 



u bilo kojem trenutku obustavi prava i koristi pobjednika, bez daljnje naknade ili plaćanja , 
Organizator zadržava pravo izmjene kampanje u skladu s ovim propisom tijekom kampanje 
uz prethodnu najavu sudionika u kampanji. Organizator zadržava pravo ponuditi više 
nagrada od onih predviđenih ovim pravilima, a nagrade koje nisu dodijeljene ostat će u 
vlasništvu Organizatora, koji ih može raspolagati na bilo koji način koji ocijeni prikladnim za 
njegove potrebe ili interese. Organizator ima pravo poduzeti sve potrebne mjere u slučaju 
pokušaja prevare sustava, zloupotrebe ili bilo kojeg drugog pokušaja koji bi mogao utjecati 
na imidž ili troškove ove promotivne kampanje. Sudjelovanjem u ovoj promociji sudionici se 
slažu da će poštivati i udovoljavati odredbama ove Uredbe. Ova je Službena uredba 
sastavljena u skladu s GEO br. 99/2000 o prometu proizvoda i usluga na tržištu, ponovno 
objavljeno, ovjereno kod javnog bilježnika. 
 
Organizator 
iStyle d.o.o. 
 
 
 


