
PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA „Zalijepi se za Fixeez challenge!“ 

Članak 1: ORGANIZATOR 

Kreativni natječaj priređuje i organizira: Konzum Plus d.o.o., OIB 62226620908, Marijana Čavića 1a, 10 

000 Zagreb, u daljnjem tekstu: Organizator. 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA KREATIVNOG NATJEČAJA 

Kreativni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje od objave 

kreativnog natječaja u četvrtak 8.9.2022. do srijede 5.10.2022. na Konzum društvenim mrežama: 

Facebook, Instagram i TikTok. 

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR 

Organizator poklanja ukupno 20 Fixeez paketa.  

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici 

Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, 

sestre i braća). Prijavljeni sadržaj mora biti vlasništvo osobe koja sudjeluje na natječaju i ta osoba jamči 

da ima sva prava na sadržaj. Nije dopušteno prijavljivati sadržaj objavljen na internetu, u knjigama, 

tiskovinama ili drugim medijima kojeg je autor treća strana. 

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U KREATIVNOM NATJEČAJU 

Pratiti službeni Konzum profil na Tik Tok društvenoj mreži (@konzumhr). Objaviti na svom TikTok 

kanalu video u kojem korisnik ispunjava „Spusti prst challenge“ ili „Dance challenge“ uz obavezan tag 

@konzumhr i #fixeezmood. Video mora biti javno dostupan. 

„Spusti prst challenge“ ispunjava se na način da se na TikTok društvenoj mreži preuzme istoimeni zvuk 

i objavi kreativni video ispunjavanja navedenog challenga po uzoru na TikTok video „Spusti prst 

challenge“ objavljenog na službenom Konzum TikTok profilu uz obavezan tag @konzumhr TikTok 

profila i #fixeezmood. 

„Dance challenge“ ispunjava se na način da se na TikTok društvenoj mreži preuzme istoimeni zvuk i 

objavi kreativni video ispunjavanja navedenog challenga po uzoru na TikTok video „Dance challenge“ 

objavljenog na službenom Konzum TikTok profilu uz obavezan tag @konzumhr TikTok profila i 

#fixeezmood. 

Osim challenga, Fixeez pakete možeš osvojiti i tako da nam pokažeš kako koristiš Fixeez naljepnice 

na sljedećim kanalima:  

a) Facebook -  ispod nagradne objave u komentaru objavi sliku kako koristiš Fixeez naljepnice 
uz #fixeezmood 

b) Instagram - u DM pošalji sliku na kojoj se vidi kako koristiš Fixeez naljepnice ili nam to pokaži 
kroz javnu objavu na svom feedu ili storiju uz @konzumhr i #fixeezmood 

c) TikTok  - objavi javno sliku ili video na svom feedu ili u storiju kako koristiš Fixeez naljepnice 
uz @konzumhr i #fixeezmood 
 

 



Članak 6: ODABIR DOBITNIKA 

Najkreativnije videe odabrat će stručni žiri Organizatora sastavljen od 3 radnika tvrtke Konzum Plus 

d.o.o. Dobitnici će biti proglašeni 6.10.2022. 

Članak 7: KAKO PREUZETI NAGRADU 

Konzum će dobitnike objaviti na web stranici www.konzum.hr i pozvati dobitnike da se jave u inbox za 

detalje oko preuzimanja nagrade.  

ČLANAK 8: SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU 

Sudionici koji sudjeluju u kreativnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili 

drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.  

Sudionici kreativnog natječaja sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju Pravila ovog kreativnog natječaja. 

Organizator natječaja prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke sudionika natječaja: ime, prezime, 

adresu i kontakt broj telefona isključivo i samo u svrhu provođenja natječaja sukladno ovim Pravilima.  

Pravna osnova za obradu ovdje navedenih osobnih podataka sudionika natječaja je članak 6. stavak 1. 

točka (g) Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Pristup osobnim podacima imaju zaposlenici Odjela digitalnog marketinga u Konzum Plus d.o.o. 

 

Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u 

natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. 

Organizator će s osobnim podacima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, ovim 

Pravilima te Pravilima privatnosti Organizatora objavljenima na internetskim stranicama 

https://www.konzum.hr/pravila-privatnosti. 

 

Organizator kreativnog natječaja podatke o sudionicima/pobjedniku kreativnog natječaja čuva najviše 

60 dana od završetka natječaja, nakon čega se uništavaju, osim ukoliko za duže čuvanje podataka 

Organizator ima legitimni interes, kao što je pokrenuti sudski spor ili drugi odgovarajući postupak u 

vezi s provedbom ovog natječaja ili zakonsku obvezu. 

ČLANAK 9: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE 

Pogrešne ili nepotpune prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. 

ČLANAK 11: OBJAVA DOBITNIKA 

Imena dobitnika nagrade bit će objavljena u obliku web novosti na www.konzum.hr. 

ČLANAK 12: MALOLJETNI SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU 

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u kreativnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik 

nagrade maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke 

državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno 

starateljski odnos. 

ČLANAK 13: POREZI 

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama. 

https://www.konzum.hr/pravila-privatnosti


ČLANAK 14: U SLUČAJU SPORA 

U slučaju spora između Organizatora i sudionika kreativnog natječaja nadležan je Općinski građanski 

sud u Zagrebu. 

ČLANAK 15: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA 

Kreativan natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije 

odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. 

Konzum Plus d.o.o. 

 

 

 


