
PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU „Kupi, komentiraj i osvoji - 
Samsung“  
 
1. OPĆENITO  
Ova pravila određuju pravila i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju „Kupi, komentiraj i 
osvoji - Samsung“ (u nastavku: Nagradni natječaj) koji organizira trgovačko društvo A007 
plus d.o.o., Slavonska Avenija 11a, HR – 10000 Zagreb (Grad Zagreb), OIB: 43353526751, (u 
nastavku: Organizator).  
Za pravilno sudjelovanje u ovom Nagradnom natječaju potrebno je u periodu od 11.10.2021. 
do 31.10.2021.g., registrirati se na web stranicu Abrakadabre, obaviti kupnju jednog od 
izdvojenih Samsung proizvoda (bijele tehnike/kućanskih uređaja ili televizora) i 
ocijeniti/komentirati kupljeni proizvod na web stranici https://www.abrakadabra.com/hr-HR/, 
a najkreativniji dobivaju nagradu. 
O odabiru pobjednika najkreativnijih komentara odlučiti će marketing tim Organizatora, te će 
najkreativniji biti objavljen na web stranici kao i na Facebook stranici Abrakadabre 
(https://www.facebook.com/abrakadabrashop).  
Organizator će objaviti ime i prezime pobjednika Nagradnog natječaja objavljivanjem na web 
stranici www.abrakadabra.com radi zaštite svog legitimnog interesa. 
 
2. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA  
Nagradni natječaj počinje 11.10.2021 godine i završava 31.10.2021 godine u ponoć (prema 
vremenskoj zoni Organizatora). 
 
3. OBJAVA PRAVILA 
Pravila Nagradnog natječaja objavljena su na stranici https://www.abrakadabra.com/hr-
HR/Samsung_nagradni_natjecaj te stupaju na snagu s danom početka Nagradnog natječaja. 
 
4. TKO MOŽE SUDJELOVATI  
U nagradnom natječaju imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje pošalju 
prijavu u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, osim osoba zaposlenih od Organizatora i od 
subjekata koje su izravno povezane s implementacijom Nagradnog natječaja i članovi 
njihove najbliže obitelji (supružnici, roditelji, djeca, braća i sestre). 
Sudionici jamče da su informacije dane za potrebe Nagradnog natječaja točne i istinite. 
 
5. NAČIN SUDJELOVANJA  
Svaki potrošač koji želi sudjelovati u Nagradnom natječaju mora na internetskoj stranici  
www.abrakadabra.com ispuniti komentar na određeni kupljeni proizvod. 
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je: 

• posjetiti web stranicu abrakadabra.com 
• upoznati se s Pravilima natječaja 
• popuniti sva polja obrasca za registraciju istinitim osobnim i kontakt podacima 
• prihvatiti Opće uvjete korištenja stranice postavljanjem kvačice na polje “ Razumijem i 

prihvaćam Opće uvjete korištenja ” 
• obaviti kupovinu Samsung proizvoda (izdvojenih kućanskih uređaja ili televizora) 

dostupnog na web stranici 

• ocijeniti/komentirati kupljeni proizvod. 
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6. NAGRADE 
Nagradni fond sastoji se od sljedećih proizvoda: 
 
 

1. nagrada Samsung usisavač štapni Jet 75 Easy VS20T7533T4/GE (za kupljene i 
komentirane Samsung kućanske uređaje) 

2. nagrada Samsung Sound tower MX-T50/EN (za kupljene i komentirane Samsung 
televizore) 

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ili drugi proizvod. 
 
7. NAČIN ODABIRA POBJEDNIKA 
Organizator će 03.11.2021. odabrati 2 pobjednika, kojima će biti podijeljene nagrade. Izbor 
pobjednika Nagradnog natječaja neće biti javan. Izbor će provest tročlana komisija koja će o 
izboru sastaviti i potpisati zapisnik. 
Zapisnik će obuhvaćati sljedeće informacije: 
● datum, vrijeme i mjesto izbora;  
● prisutni članovi komisije za nadzor izbora; 
● imena pobjednika. 
Rezultati izbora su konačni. Ne postoji mogućnost žalbe. 
Organizator će pobjednike obavijestiti putem e-pošte koju su osigurali prosljeđivanjem 
potrebnih podataka u Nagradnom natječaju unutar 7 dana od završetka izbora, a imena 
pobjednika biti će objavljena na web stranici https://www.abrakadabra.com/hr-
HR/Samsung_nagradni_natjecaj i Facebook stranici 
https://www.facebook.com/abrakadabrashop. Pobjednici odnosno dobitnici će biti objavljeni 
03.11.2021. 
Pobjednici su obvezni potvrditi primitak nagrade unutar 7 dana od primitka obavijesti i 
osigurati dodatne osobne podatke nužne za dostavu nagrade (prezime, ime, poštansku 
adresu), koji su potrebni isključivo za dostavu nagrade, putem e-pošte na adresu e-pošte: 
podrska@abrakadabra.com 
Ako se pobjednik ne odazove na pisanu obavijest e-mailom unutar 7 (sedam) 
dana povratnim e-mailom da prihvaća nagradu, Organizator će ga ponovno kontaktirati 
dostupnim kontaktima – telefonom ili mobitelom. Ako se ni 7 (sedam) dana nakon toga ne 
odazove, smatrat će se da je isti odustao od prijave na natječaj te će korisnik sa sljedećom 
najkreativnijom prijavom ostvariti pravo na nagradu po odabiru od strane komisije 
organizatora. 
Pobjednici će biti obaviješteni o načinu primitka nagrade nakon prosljeđivanja potrebnih 
podataka Organizatoru Nagradnog natječaja. 
 
8. PRIMITAK NAGRADE  
Organizator će dobitnicima poslati detaljne informacije o primitku nagrade elektroničkom 
poštom. Nagrade su namijenjene isključivo izabranim pobjednicima i ne mogu se prenijeti na 
drugu osobu.  
 
9. OSTALE ODREDBE  
Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost i/ili obvezu prema pobjednicima i sudionicima 
za:  
● neuspjeh usluge kao nagrade koji je posljedica zlouporabe ili neznanja u vezi s uporabom 
predmetnih usluga,  
● neuspjeh usluge kao nagrade zbog kvara na mreži ugovornih partnera, ispada električne 
struje ili druge tehničke smetnje koja može privremeno utjecati na uporabu usluge,  
● bilo kakve neželjene posljedice koje bi sudionici mogli trpjeti zbog sudjelovanja u 
Nagradnom natječaju,  
● bilo kakve posljedice uporabe nagrada.  
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Za tumačenje pravila ovog Nagradnog natječaja odgovoran je Organizator. Sudjelovanjem u 
Nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila i suglasan je s njima. Rezultati izbora 
pobjednika su konačni i nema mogućnosti prigovora na njih sukladno ovim pravilima. Ova 
pravila predstavljaju ekskluzivna pravila za organizaciju Nagradnog natječaja, sudjelovanje u 
Nagradnom natječaju, te dodjelu nagrada. Sva ostala neposredna i posredna objašnjenja ili 
priopćenja od strane Organizatora Nagradnog natječaja su informativni sažetak ovih pravila i 
upoznavanje s Nagradnim natječajem.  
U slučaju kršenja ili pokušaja kršenja u ovim pravilima navedenih uvjeta, svaki sudionik je 
Organizatoru i/ili trećim osobama odgovoran za svaku nastalu štetu. Organizator u tom 
slučaju zadržava pravo da bez bilo kakvih obaveza prema sudioniku ne dozvoli i/ili ga bilo 
kada za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja isključi iz nastavka Nagradnog natječaja. Ova 
odredba se primjenjuje i nakon završetka Nagradnog natječaja.  
Sudionik Nagradnog natječaja preuzima svu odgovornost za korištenje nagrade koju je 
osvojio na Nagradnom natječaju.  
U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su 
predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom 
natječaju sudjelovalo sudionika. 
Organizator ne snosi nikakve troškove koji kod sudionika mogu nastati zbog sudjelovanja u 
Nagradnom natječaju.  
Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi Nagradnog natječaja i s njim povezanim 
pravilima je konačna i vrijedi za sve sudionike.  
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izmijeni pravilnik 
ovoga Natječaja, uz obavezu da ga, bez odgađanja, objavi na stranici www.abrakadabra.com. 
Natječaj se može prekinuti u slučaju više sile, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem 
pisane obavijesti na web stranici. 
Organizator zadržava pravo isključiti sudionike čije komentare ocijeni protivnima zakonskim 
propisima, neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj 
osnovi ili štete ugledu i časti organizatora ili brenda. 
 
10. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA NAGRADNOG NATJEČAJA  
Osobne podatke sudionika Nagradnog natječaja obrađuje Organizator – Trgovačko društvo 
A007 plus d.o.o., Slavonska Avenija 11a, HR – 10000 Zagreb (Grad Zagreb), OIB: 
43353526751, u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka. Trgovačko društvo A007 plus 
d.o.o. se obvezuje prilikom provedbe Nagradnog natječaja s prikupljenim osobnim podacima 
postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti 
osobnih podataka (EU) 2016/679, slijedom čega svim sudionicima Nagradnog natječaja u 
nastavku dostavlja informacije o obradi njihovih osobnih podataka.  
Osobni podaci sudionika Nagradnog natječaja obrađuju se u sljedeće svrhe:  
● za implementaciju i provedbu ovog Nagradnog natječaja,  
● kako bi ih obavijestio o ishodu Nagradnog natječaja,  
● kako bi objavio imena pobjednika na web stranici Abrakadabre (www.abrakadabra.com) i 
Facebook stranici (https://www.facebook.com/abrakadabrashop). Osobni podaci sudionika 
Nagradnog natječaja obrađuju se temeljem njihove dobrovoljne i nedvosmislene privole dane 
u skladu s točkom 10. ovih pravila. 
Nakon odabira pobjednika Organizator će istima poslati Privolu za javnu objavu imena i 
prosljeđivanje podataka dostavnoj službi (u svrhu dostave nagrade) na potpis. 
Prikupljeni podaci sudionika biti će dostupni Organizatoru, te pohranjeni na serveru 
Organizatorovog ugovornog izvođača (izvršitelja obrade) do završetka Nagradnog natječaja i 
izbora pobjednika i mogu biti poslani Organizatorovim ugovornim suradnicima za obradu, 
koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju osobne podatke o sudionicima samo za gore 
navedene svrhe. Prikupljeni osobni podaci ne prenose se u treće zemlje.  
Prikupljeni osobni podaci sudionika natječaja čuvat će se do završetka Nagradnog natječaja 
te 30 dana po njegovom završetku, nakon čega će biti trajni izbrisani osim u slučaju da 
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Organizator ima legitiman interes za njihovim duljim čuvanjem, primjerice, u slučaju 
prigovora sudionika ili sudskog postupka.  
Svaki sudionik u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ima pravo na pristup, 
ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka koje se na njega odnose, kao i 
pravo na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Prigovor na obradu 
osobnih podataka sudionik može podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.  
Sudionici mogu svoja prava ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu osobnih podataka na 
email adresu: privatnost@abrakadabra.com 
 
 
 
11. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA  
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionik daje svoju dobrovoljnu i nedvosmislenu 
suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhe i na način kako je to navedeno u ovim 
pravilima. Davanje osobnih podataka sudionika Nagradnog natječaja preduvjet je 
sudjelovanja te, bez navedenog, nije moguće sudjelovanje u Nagradnom natječaju.  
Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu slanjem zahtjeva službeniku za 
zaštitu osobnih podataka na email adresu: privatnost@abrakadabra.com Povlačenje privole 
ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole. U slučaju 
povlačenja privole za obradom osobnih podataka, sudionik neće moći sudjelovati u 
Nagradnom natječaju. 
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