
Pravilnik nagradnih natječaja „Svaki tjedan 
poklon bon jedan“ Poliklinika MEDIKOL 
 

Članak 1. Organizator 
Organizator svih nagradnih natječaja je Poliklinika Medikol, Voćarska cesta 106, 10000 Zagreb, OIB 
57970181621. 

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja 
Nagradni natječaji provode se od 29. studenog 2020. do 26. prosinca 2020. na području Republike 
Hrvatske kroz četiri nagradna natječaja i to kako slijedi: 

• 1. nagradni natječaj od 29. studenog do 5. prosinca 2020. godine u ponoć 

• 2. nagradni natječaj od 6. prosinca do 12. prosinca 2020. godine u ponoć 

• 3. nagradni natječaj od 13. prosinca do 19. prosinca 2020. godine u ponoć 

• 4. nagradni natječaj od 20. prosinca do 26. prosinca 2020. godine u ponoć 

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja 
Svi nagradni natječaji provode se u svrhu promocije brenda Poliklinike MEDIKOL. 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju 
Za sudjelovanje u svakom nagradnom natječaju potrebno je u razdoblju trajanja nagradnih natječaja 
(zaključno s 26. prosincem 2020.) sudjelovati kroz objavu u komentaru na društvenim mrežama 
Organizatora u kojoj prijavitelj na originalan i kreativan način treba napisati komentar ili objaviti 
fotografiju u komentaru ispod objave o nagradnom natječaju ili objaviti video ispod objave o 
nagradnom natječaju s kreativnim odgovorom koji se od njega u nagradnom natječaju traži a kojim 
odgovorom bi zaslužio zašto baš on/ona treba osvojiti poklon bon. U prijavi će se vrednovati kvaliteta 
i kreativnost prijave. 

Za sudjelovanje u 1. nagradnom natječaju potrebno je: 

• Posjetiti službenu stranicu/profil Poliklinike MEDIKOL na Facebooku i/ili Instagramu 

• U komentar objaviti na kreativan način fotografiju/video/komentar kako nosite zaštitnu 
maskicu u borbi protiv pandemije COVID-19.  

• Podijeliti objavu organizatora o nagradnom natječaju na vlastitom profilu na Facebooku 
javno ili u Instagram priči javno. 

Za sudjelovanje u 2. nagradnom natječaju potrebno je: 

• Posjetiti službenu stranicu/profil Poliklinike MEDIKOL na Facebooku i/ili Instagramu  

• U komentar objaviti na kreativan način fotografiju/video/komentar kako izgleda vaš rad od 
kuće/home office u borbi protiv pandemije COVID-19.  

• Podijeliti objavu organizatora o nagradnom natječaju na vlastitom profilu na Facebooku 
javno ili u Instagram priči javno. 

Za sudjelovanje u 3. nagradnom natječaju potrebno je: 

• Posjetiti službenu stranicu/profil Poliklinike MEDIKOL na Facebooku i/ili Instagramu  

• U komentar objaviti na kreativan način slogan koji smatrate da bi odgovarao uz Polikliniku 
Medikol. Poput tradicionalnog slogana Organizatora: Od sumnje do dijagnoze u jednom 
danu.  



• Podijeliti objavu organizatora o nagradnom natječaju na vlastitom profilu na Facebooku 
javno ili u Instagram priči javno. 

Za sudjelovanje u 4. nagradnom natječaju potrebno je: 

• Posjetiti službenu stranicu/profil Poliklinike MEDIKOL na Facebooku i/ili Instagramu 

• U komentar objaviti na kreativan način božićnu čestitku Organizatoru.  

• Podijeliti objavu organizatora o nagradnom natječaju na vlastitom profilu na Facebooku 
javno ili u Instagram priči javno. 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju 
U svakom nagradnom natječaju imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje ispune 
uvjete za sudjelovanje u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, osim zaposlenika Poliklinike 
MEDIKOL kao i članova njihove uže obitelji (supružnici, roditelji, djeca, braća i sestre). Jedna osoba 
može sudjelovati u svim nagradnim natječajima ako nije osvojila nijednu nagradu od Poliklinike 
MEDIKOL u proteklih godinu dana. 

Članak 6. Nagradni fond 
Nagradni fond sadrži četiri poklon bona u sveukupnoj vrijednosti od 4.000 kuna za usluge i 
dijagnostičke pretrage Poliklinike MEDIKOL. Svaki poklon bon se odnosi na sljedeće specijalističke 
preglede i prateće dijagnostičke postupke: 

• opće interne medicine 

• kardiologije (EKG, UZV srca, ergometrija, holter tlaka, holter srca) 

• neurologije (EMNG gornjih ili donjih udova, EEG) 

• ginekologije (ginekološki UZV) 

• fizijatrije (pojedinačne procedure fizikalne terapije: elektroterapija, ultrazvuk, sonoforeza, 
magnetoterapija, laser) 

• nuklearne medicine / štitnjače 

Poklon bon se NE može prenijeti na drugu osobu i iskoristiv je u samo jednom dolasku. Nakon 
proglašenja dobitnika, termin realizacije nagrade (poklon bona) svaki pojedini dobitnik dogovara s 
Organizatorom nagradnog natječaja. Prilikom narudžbe obavezno naglasiti korištenje poklon bona. 
Poklon bon je potrebno realizirati najkasnije do 1. veljače 2021. godine. Poklon bon nije moguće 
mijenjati za novac ili druge nagrade, odnosno usluge ili preglede na koje se poklon bon ne odnosi. 
Organizator ne snosi trošak putovanja za realizaciju poklon bonova. Ako dobitnik nije u mogućnosti 
realizirati svoju nagradu do 1. veljače 2021. godine, nagrada se ne može prenijeti u sljedeći mjesec. 
Poklon bon vrijedi na svim lokacijama Poliklinike Medikol ukoliko se na odabranoj lokaciji može 
obaviti odabrana pretraga i/ili specijalistički pregled. 

Članak 7. Način odabira i objava dobitnika 
Dobitnike će odabrati stručni žiri Poliklinike Medikol. Sve zaprimljene prijave će biti vrednovane po 
kriteriju kvalitete, originalnosti i kreativnosti. Ime i prezime dobitnika, odnosno oznaka dobitnika na 
društvenim mrežama, bit će objavljena za svaki poklon bon najkasnije tjedan dana od završetka 
svakog nagradnog natječaja. Proglašenje pobjednika će biti objavljeno na službenim stranicama 
Organizatora na društvenim mrežama: Facebooku i Instagramu. 

Dobitnici će biti obaviješteni putem privatnih poruka osobnih profila na društvenim mrežama preko 
kojih su sudjelovali prilikom prijave na natječaj. Ako se dobitnik ne odazove na pisanu obavijest 
putem privatne poruke unutar 7 (sedam) dana povratnom porukom da prihvaća nagradu, smatrat će 
se da je isti odustao od prijave na natječaj te će korisnik sa sljedećom najkreativnijom prijavom 
ostvariti pravo na nagradu po odabiru stručnog žirija Poliklinike MEDIKOL. 



Članak 8. Objava podataka o dobitnicima i korištenje osobnih podataka 
Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem, očituju svoje prihvaćanje ovih pravila te bez daljnjeg 
pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke i 
fotografije, videozapise bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradnog 
natječaja, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz 
nagradni natječaj. 

Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja sljedećih 120 dana od dana 
završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. 

Sudjelovanjem u ovom 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, e-mail 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 nagradnog natječaja i promotivne svrhe 
Organizatora u koje je ovaj 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 a najduže do 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja. 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. 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju automatski 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. 

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno 
obaviješteni.  

Organizator ne preuzima odgovornost i otklanja bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi 
troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja, radi nedostatka u provedbi nagradnog 
natječaja te tijekom sudjelovanja u istom.  

Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. 

Članak 10. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila 
Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih pritužbi Organizator se obvezuje u 
što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno, ako je to potrebno, 
i ostale sudionike. U slučaju spora između Organizatora i sudionika ovog nagradnog natječaja 
nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu. 
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