
 

 

 

 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 4 x 50 KN ZA APLIKACIJU PayDO 

 

Organizator je nagradnoga natječaja Univerzal d.o.o. sa sjedištem u Ulici Vladimira Nazora 68, 31400 

Đakovo, OIB: 3431960912, u daljnjem tekstu Organizator. Za natječaj vrijede navedena Pravila, koja 

su obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava prava izmjene Pravila natječaja u bilo koje vrijeme 

tijekom trajanja natječaja. Ova se pravila objavljuju, kao i sve eventualne promjene tijekom natječaja, 

a vrijede od datuma objave na mrežnoj stranici Organizatora. Organizator ne preuzima odgovornost 

o znanju sudionika o promjenama pravila natječaja. 

 

TRAJANJE I CILJ PROVOÐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni se natječaj provodi radi promocije mobilne i mrežne aplikacije za plaćanje parkinga PayDo, 

koja je dio usluga tvrtke Univerzal d.o.o.  

Nagradni natječaj traje od 24. rujna 2018. do 28. runa 2018. 

 

FOND NAGRADA KOJI UTVRÐUJE ORGANIZATOR 

Univerzal d.o.o. utvrđuje fond nagrada u poklon bonovima za parking aplikaciju PayDo, i to 4 x 50 kn 

u ukupnom iznosu 200 kn.  

Poklon bonovi bit će proslijeđeni dobitnicima u obliku kodova e-poštom. 

 

PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u nagradnome natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem na području grada 

Đakova, registrirane na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com), osim radnika Organizatora, 

kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).  

 

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU, ODABIR DOBITNIKA, OBJAVA DOBITNIKA 

U natjecanje za nagradu ulaze svi korisnici Facebooka koji ispune sljedeće uvjete: 

1. Lajkaju Facebook stranicu https://www.facebook.com/univerzal.djakovo/, ako to dosad nisu. 

2. Lajkaju objavu o nagradnom natječaju na Univerzalovoj poslovnoj FB stranici (POVEZNICA) za 

osvajanje poklon bona u protuvrijednosti od 50 kuna i podijele je na svom profilu  

3. U komentarima ispod objave napišu svoje stvarno ime i prezime (bez obzira na naziv profila). 

4. Instaliraju na smartphone aplikaciju PayDo te se registriraju kao njezini korisnici na poveznici 

https://www.paydo.hr/. 

 

https://www.facebook.com/univerzal.djakovo/
https://www.facebook.com/univerzal.djakovo/posts/2090251124557611
https://www.paydo.hr/


Nagrađujemo ukupno četiri (4) sudionika nagradnog natječaja, koji su zadovoljili sve navedene uvjete 

i pravila, metodom slučajnoga izbora pomoću mrežnog servisa https://commentpicker.com/. 

Organizator zadržava pravo odabrati alternativnoga Pobjednika (na isti način) u slučaju da ima čvrste 

osnove vjerovati da je Sudionik prekršio bilo koje od ovih Pravila i uvjeta. 

Pobjednici će o nagradi biti obaviješteni 28. rujna poslije 14 sati na Univerzalovoj Facebook stranici. 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNE NAPOMENE  

Sudionici nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od 

onih koje su navedene u ovim Pravilima Organizatora. Sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju 

Pravila. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljeni sadržaj ili prekinuti 

natječaj. Svi sudionici odgovorni su za troškove i izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem 

u Natječaju ili osvajanjem nagrade. Sudionik neopozivo prihvaća podmiriti takve troškove. 

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, 

koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Organizator ima pravo promijeniti pravila natječaja smatra 

li da za to postoji opravdani razlog. Facebook nije odgovoran za promociju, niti ima veze s promocijom, 

i ne podliježe odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira 

ili upravlja nagradnim natječajem, niti je natječaj povezan s Facebookom. Sudionik nagradnog natječaja 

podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku. 

 

KORIŠTENJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Sudionik u ovom nagradnom natječaju sudjelovanjem, dijeljenjem i komentiranjem posta očituje svoje 

prihvaćanje Pravila i ovlašćuje Organizatora ili osobe ovlaštene s njegove strane tj. ugovorne suradnike 

za prikupljanje i obradu navedenih osobnih podataka pobjednika (kontaktni podaci na Facebooku, ime 

i prezime) u svrhu provođenja nagradnoga natječaja te da ime i prezime svih dobitnika javno objavi na 

Facebook stranici. 

Organizator će poduzeti sve potrebne mjere kako bi u skladu s primjenjivim zakonodavstvom osigurao 

sigurnost obrade podataka svih sudionika natječaja. Tijekom upravljanja osobnim podacima, sudionik 

ima pravo uvida i ažuriranja, brisanja podataka u bazi podataka, pravo prigovora i pravo na povlačenje 

privole. Organizator se ujedno obvezuje da podatke neće posredovati ili predati trećim osobama. 

 

 

 

Đakovo, 24. rujna 2018. god.   

https://commentpicker.com/

