
PRAVILA KONKURENCIJE POTROŠAČA 

 
“KUPITE NOARK PROIZVODE I OSVOJITE KUTIJU ZA PROSLAVU” 

 
1. ORGANIZATOR NATJECANJA I NAZIV NATJECANJA 

Tvrtka Noark Electric Europe s.r.o. sa sjedištem u Pragu 20, Sezemicka 2757/2, poštanski broj: 193 
00, Češka, ID: 24123846, ugrađen u Trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, odjeljak C, 
spis 10481 (u daljnjem tekstu „ Organizator ”) organizira putem web stranice www. Noark10.eu u 
vlasništvu organizatora, potrošačko natjecanje pod nazivom „Kupite Noarkove proizvode i osvojite 
kutiju za proslavu“ (u daljnjem tekstu „Natjecanje“). 

2. MJESTO I VRIJEME NATJECANJA 

Natjecanje se odvija na teritoriju Hrvatske (u daljnjem tekstu „Mjesto natjecanja“) u razdoblju od 
1. Svibnja 2021. 00:00:00 do 31. listopada 2021. 23:59:59 (u daljnjem tekstu: kao „Trajanje 
natjecanja“). “). Za potrebe ocjenjivanja Natjecanja, Natjecanje je podijeljeno na 8 pojedinačnih 
odvojeno ocjenjivanih natjecateljskih dana, s tim da natjecateljski dan za potrebe ovog Natjecanja 
znači prvi dan sljedećeg mjeseca. (u daljnjem tekstu "Dan natjecanja"). 

3. UVJETI SUDJELOVANJA I MEHANIKA NATJECANJA (mehanika?) 

U natječaju može sudjelovati bilo koja osoba (u daljnjem tekstu "Natjecatelj") s adresom za 
dostavu u Češkoj. Natjecanje je namijenjeno osobama starijim od 18 godina. Natjecatelj postaje 
osoba koja ispunjava sve uvjete natjecanja utvrđene ovim pravilima. Natjecatelji će kupiti 
jednokratno (za jedan porezni dokument) bilo koji NOARK-ov konkurentni proizvod u bilo kojoj 
maloprodaji, veletrgovini ili e-trgovini u mjestu i u vrijeme održavanja natjecanja i čuvat će dokaz o 
ovoj konkurentnoj kupnji (u daljnjem tekstu "Konkurentska kupnja" ). Natjecatelj je dužan čuvati 
sve dokumente o izvršenju natječajne kupnje, u kojoj je sudjelovao u natjecanju, do podjele 
nagrada na natjecanju. U slučaju pobjede, natjecatelj izvlačenja bit će pozvan da preda sve 
dokumente s kojima je sudjelovao u natjecanju. 

Kako bi se izbjegle sumnje, propisano je da u slučaju da je moguće dostaviti dokaz o konkurentskoj 
kupnji koja udovoljava uvjetima iz ovih pravila, pošaljite skenirane fotografije / fotografije poreznih 
dokumenata iz elektroničkih kasa / računa iz kojih relevantni Konkurencijski Kupnja će se jasno 
izvršiti - naziv natjecateljskog proizvoda, datum i vrijeme natjecateljske kupnje, ukupan iznos u 
CZK, BKP kôd (svih 44 znaka) / cijeli broj računa u slučaju kupnje na računu / broju dokumenta u 
slučaj kupnje na skraćenom računu bit će čitko ispisan. Ako natjecatelj ne dostavi gore navedene 
dokumente, neće postati pobjednik i njegova nova prijava na natjecanje isključit će ih iz natjecanja. 
Tada će ga zamijeniti zamjenski pobjednik. Ovaj će se postupak ponoviti najviše 1 (vidi Dodatno 
izvlačenje u nastavku). Ako ovaj postupak ne odredi dobitak na natjecanju, pobjedu će oduzeti 
organizator koji ima pravo odlučiti o daljnjoj uporabi. 

Sustavi blagajne nekih poslovnih partnera mogu nuditi skraćene verzije poreznih dokumenata bez 
izjave o kupljenim stvarima. Ovi dokumenti s obzirom na gore navedeno, nije moguće registrirati 
ove porezne dokumente za natjecanje, jer u slučaju izvlačenja nije moguće dokazati ispunjavanje 
uvjeta natjecanja i time natjecatelju potvrditi pravo na pobjedu . 



Nakon kupnje natjecateljskog proizvoda, natjecatelj će posjetiti web stranicu www.noark10.eu 
tijekom natjecanja, gdje će se prijaviti za natjecanje na sljedeći način: 

1. Prenosi fotografiju (skeniranu kopiju) računa / računa (što dokazuje kupnju natjecateljskog 
proizvoda). Prenesite račun / račun putem opcije "Povuci datoteku" ili prenesite fotografiju, a 
zatim spremite i prenesite fotografiju računa putem opcije "Pregledajte svoj uređaj". Maksimalna 
veličina fotografije je do 5 MB i PNG, JPG ili GIF format. 

2. 2. Zatim popunite potrebne podatke - ime, prezime, tvrtku, e-mail adresu, punu adresu za 
dostavu i telefonski broj. 

3. 3. Svaki pojedinačni natjecatelj može prenijeti bilo koji broj jedinstvenih računa / računa na 
jednu adresu e-pošte između pojedinih dana natjecanja. Ako se prilikom registracije za natjecanje 
učita već registrirani dokument, ovaj račun / račun neće biti uključen u natječaj. Da bi uspješno 
dovršio registraciju, Natjecatelj potvrđuje da je pročitao pravila ovog natjecanja i obvezuje se 
poštivati ih, da je osoba starija od 18 godina i da dobrovoljno izražava svoj izričiti pristanak na 
obradu osobnih podataka u mjeri koja je navedena po tim pravilima. 

4. Prijava na natjecanje dovršava se nakon odobrenja putem gumba "POŠALJI". 

5. 5. Natjecatelj je obaviješten o uspješnoj registraciji natjecanja porukom koja se prikazuje na 
zaslonu uređaja s kojeg je izvršena registracija. 

U (u) trenutku uspješne prijave za natjecanje, natjecatelj (ili račun / račun koji je on učitao) 
uključuje se u natjecanje odgovarajućeg dana natjecanja. Svaki se natjecateljski dan ocjenjuje 
potpuno odvojeno. Prijave za natjecanje prijavljene za natjecanje određenog dana natjecanja neće 
se premjestiti u sljedeće dane natjecanja. 

Svaki pojedinačni natjecatelj može sudjelovati u natjecanju sa samo jednom određenom adresom 
e-pošte. 

Ponovljeno sudjelovanje u natječaju uvijek je uvjetovano novom registracijom za natjecanje, tj. 
Drugom natjecateljskom kupnjom i pravilnom natjecateljskom registracijom nove potvrde / 
računa. 

 
4. POBJEDA, UTVRĐIVANJE DOBITNIKA I DODATNO CRTANJE 

POBIJEDITI 
Nagrada na Natječaju je godišnja poklon kutija koja sadrži Zreli desetogodišnji viski Benromach i 
alati marke Stanley. (gore i dalje kao "Pobjeda")  

Na natječaj je prijavljeno ukupno 10 nagrada. 

Pobjednici na natjecanju odabrat će se slučajnim izvlačenjem, napravljenim kod organizatora. 
Izvlačenje će se obaviti najkasnije 3 radna dana nakon završetka natjecanja. Dobitnici se o nagradi 
obavještavaju e-poštom navedenom u prijavnom obrascu putem barbora.jerabkova@noark-
electric.com najkasnije 1 tjedan nakon završetka natjecanja. U slučaju da natjecatelj nije ispunio 
uvjete ovog natjecanja, on gubi pravo na pobjedu i ono se gubi u korist organizatora koji ima pravo 
odlučiti o daljnjoj uporabi. 

PRIJENOS POBJEDE 

Nagrada će dobitniku biti poslana poštom na adresu koju je prilikom registracije naveo kao adresu 
za dostavu ili je osobno predao prodajni predstavnik NOARK-a. Nagrada će se predati najkasnije 4 
tjedna nakon završetka natjecateljskog dana. 

5. OPĆA PROPISA O ZAŠTITI PODATAKA 



Predajom prijavnice za natjecanje, natjecatelj potvrđuje da se dobrovoljno slaže s pravilima ovog 
natjecanja i potvrđuje da ih je pročitao i da postupa u skladu s njima. Nadalje, natjecatelj daje 
izričit pristanak uz snimanje tekstualnog sadržaja podataka navedenih u registraciji, imena, 
prezimena, adrese e-pošte, adrese za dostavu i broja telefona. Natjecatelji se slažu da će dobiti e-
poštu s informacijama ili telefonske kontakte u vezi s ovim natječajem. Natjecatelj pristaje na 
moguću objavu njegovih osobnih podataka u rasponu - ime, prvo slovo prezimena i ime grada (na 
primjer: Jan N., Prag) na pobjedničkom popisu, koji se može objaviti na web mjestu natjecanja ili 
drugih komunikacijskih kanala organizatora natjecanja. Natjecatelj pristaje na obradu osobnih 
podataka u opsegu navedenom u nastavku. 

Slanjem prijavnice, natjecatelj pristaje na obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj su pruženi 
osobni podaci (u daljnjem tekstu i "Podaci") i njihovo uključivanje u bazu podataka Organizatora, za 
vrijeme koje je neophodno za potrebe obrade, ali dulje od 2 godine, osim ako je ovaj pristanak 
ranije opozvan. Osobni podaci natjecatelja koji se obrađuju su sljedeći: ime, prezime, tvrtka, adresa 
e-pošte, adresa za dostavu, telefonski broj. 

Natjecatelj može opozvati ovaj pristanak u bilo kojem trenutku e-poštom na xxxx@noark-
electric.com ili dostavom pismene žalbe na sjedište tvrtke. Ukidanjem pristanka natjecatelj će biti 
isključen iz natjecanja, a istodobno gubi pravo na pobjedu u natjecanju. 

Natjecatelj priznaje da ima prava zajamčena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) o zaštiti 
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (u daljnjem tekstu "Uredba") i Zakonom br. 
101/2000 Coll., O zaštiti osobnih podataka, u važećem tekstu (u daljnjem tekstu "Zakon"), posebno 
da ima pravo pristupa osobnim podacima, pravo ispravljanja takvih podataka, blokiranja netočnih 
podataka, njihovo raspolaganje itd. 

Osobni podaci obrađuju se uglavnom za registraciju natjecatelja, za razdoblje od njihovog davanja 
u okviru natječaja do objave rezultata natjecanja, tačnije, do mogućeg pismenog povlačenja 
pristanka, ali najdulje 2 godine od njihova odredba. Osobni podaci dobivaju se od sudionika 
natječaja na temelju obrasca za registraciju. Osobni podaci sudionika natječaja obrađivat će se do 
mjere utvrđene u elektroničkoj bazi podataka administratora. 

Ako sudionik natječaja zatraži podatke o obradi njegovih osobnih podataka, administrator, a 
možda i obrađivač obvezni su dostaviti te podatke bez nepotrebnog odgađanja. Administrator, ili 
preciznije, obrađivač pružit će informacije besplatno, osim ako je zahtjev očito neopravdan ili 
nerazumno ponovljen. 

Svaki sudionik koji otkrije ili vjeruje da voditelj obrade ili obrađivač obrađuje njegove osobne 
podatke što je u suprotnosti sa zaštitom privatnosti i osobnog života natjecatelja ili u suprotnosti 
sa zakonom, posebno ako su osobni podaci netočni s obzirom na svrhu njihove obrade, može 
zatražiti objašnjenje od voditelja obrade ili obrađivača ili zatražiti da voditelj obrade ili obrađivač 
ukloni tako stvorenu situaciju (blokiranje, ispravljanje, dopunjavanje ili odlaganje osobnih 
podataka). Natjecatelj također ima pravo obratiti se svom legitimne zahtjeve administratoru ili 
obrađivaču, a ako im se ne udovolje, može se izravno obratiti Uredu za zaštitu osobnih podataka. 
Natjecatelj može opozvati ovaj pristanak u bilo kojem trenutku e-poštom na barbora-
jerabkova@noark-electric.com ili dostavom pismene žalbe na sjedište tvrtke. Ukidanjem pristanka 
natjecatelj će biti isključen iz natjecanja, a istodobno gubi pravo na pobjedu u natjecanju. 

6. OSTALI UVJETI NATJECANJA 



Adresa e-pošte koju je natjecatelj naveo u prijavnom obrascu, organizator smatra e-adresom 
natjecatelja. Svaki pojedinačni natjecatelj može sudjelovati u natjecanju sa samo jednom 
određenom e-mail adresom - ako organizator sazna drugačije, takav će natjecatelj biti isključen iz 
natjecanja bez naknade. 

Natjecatelji sudjeluju u natjecanju znajući da nemaju pravo zahtijevati novac ili bilo koji drugi 
nastup umjesto nagrade. Organizator inače nije dužan natjecateljima koji sudjeluju u natjecanju i 
nemaju pravo na bilo koju drugu izvedbu od strane organizatora osim onih navedenih u ovim 
pravilima. 

Svaki natjecatelj može dobiti najviše 1 nagradu u jednom natjecateljskom danu. Istodobno u 
slučaju da dva ili više natjecatelja imaju isto prezime (varijanta muškog oblika u muškom rodu 
također se smatra istim prezimenom) i istodobno ispunjavaju istu adresu za dostavu u registraciji 
oblika, takvi se natjecatelji smatraju članovima jedne obitelji. Samo jedan član iz svake obitelji 
može osvojiti nagradu (u smislu prethodne rečenice); u slučaju da na natjecanju sudjeluje više 
članova obitelji, nagrada će se predati samo osobi koja je ranije imala pravo na pobjedu u 
natjecanju (koja je prethodno izvučena). 

Promotor zadržava pravo zamijeniti prijavljeni dobitak dobicima slične vrste i odgovarajuće 
vrijednosti te promijeniti uvjete za prijenos dobitaka, posebno ako dobici nisu osigurani u trećem 
dijelu kako bi se mogli dodijeliti dobitnicima u skladu s ovim pravilima. Dobici nisu zakonski izvršni. 
Nagrade za koje nije zatraženo oduzimaju se organizatoru. 

Organizator nije odgovoran za neisporuku prijavnice, davanje netočnih ili netočnih podataka u vezi 
s natječajem (bilo da su uzrokovani ljudskim faktorima ili tehničkim nedostacima), za bilo kakve 
tehničke poteškoće ili nedostatke koji su nastali tijekom natjecanja, brzinu tehničkog povezivanja ili 
druge moguće nedostatke u vezi s natjecanjima ili u vezi s internetskom mrežom ili njenom 
dostupnošću za natjecatelje. 

Organizator konačno odlučuje o prigovorima ili prigovorima. Organizator zadržava pravo skratiti, 
odgoditi, prekinuti, poništiti ili jednostrano izmijeniti ili dopuniti svoja pravila za cijelo vrijeme 
natjecanja bez naknade, objavljivanjem promjene na web mjestu natjecanja www.noark10.cz i 
https://www.noark-electric.eu/hr, gdje su dostupna i cjelovita pravila natjecanja. 

 

 

U Pragu, na 
 


