
 

 

 

 

Obavijest o obradi osobnih podataka 
sudionika nagradnog natječaja  
Voditelj obrade: Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, 10 000 Zagreb, OIB: 23759810849 organizator 

nagradnog natječaja „Osvoji dres Bayern-Münchena“  (u daljnjem tekstu: Nagradni natječa).  

U odnosu na prikupljanje i obradu osobnih podataka sudionika Nagradnog natječaja, voditelj obrade daje 

sljedeće obavijesti:  

 

1. PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU  

U sklopu prijave za Nagradni natječaj prikupljamo korisničko ime Instagram profila sudionika. Prikupljene 

podatke koristimo isključivo u svrhu organizacije i provođenja Nagradnog natječaja jer su nam nužni za 

kontaktiranje dobitnika. Ako nisu dostavljeni svi zatraženi podaci, zainteresirana osoba nema pravo 

sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Nakon odabira dobitnika Nagradnog natječaja, prikupljamo imena 

i prezimena dobitnika (ili provjeravamo njihovu točnost, ako se korisničko ime sastoji od imena i prezimena) 

i adresu u svrhu dostavljanja nagrade.  

 

2. SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA  

Prikupljene podatke koristimo za izvršenje obveze definirane Pravilima Nagradnog natječaja, jer su 

potrebni za identifikaciju dobitnika utvrđivanja ispunjavanja pravila natječaja i dodjelu nagrade. 

 

3. TEMELJ PRIKUPLJANJA PODATAKA  

Osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka je sudjelovanje u Nagradnom natječaju i izvršenje naših 

obveza prema vama kao sudioniku natječaja. Pružanje Osobnih podataka je dobrovoljno, no bez pružanja 

Osobnih podataka nije moguće sudjelovanje u Nagradnom natječaju.  

 

4. PRISTUP PRIKUPLJENIM PODACIMA  

Uvid u Instagram korisničko ime sudionika mogu imati svi posjetitelji Instagram stranice allianz_hrvatska. 

Uvid u objavu o konačnom dobitniku (korisničko ime) mogu imati svi posjetitelji Instagram stranice 

allianz_hrvatska na kojoj je postavljena i vidljiva objava koja komunicira Nagradni natječaj. Pristup imenu 

i prezimenu dobitnika (ako je različito od korisničkog imena) i adresi dobitnika imaju samo zaposlenici 

Voditelja obrade. Nećemo otkriti ili ustupiti osobne podatke (ime i prezime, adresu) trećim osobama, osim 

subjektima (zaposlenici Allianz Hrvatska d.d. te zaposlenici Hrvatske Pošte) uključenim u provedbu 

Nagradnog natječaja. 

 

 

 



 

  

5. TRAJANJE ČUVANJA PRIKUPLJENIH PODATAKA  

Autor (sudionik) u svakom trenutku ima mogućnost brisanja komentara na objavi koja komunicira 

Nagradni natječaj. Ukoliko sudionici uklone komentar za vrijeme trajanja natječaja, smatra se kako nisu 

ispunili uvjete za sudjelovanje u natječaju. Nevezano za javne objave, podatke dostavljene u sklopu 

natječaja – podatke o dobitnicima (ime, prezime, adresa), čuvamo za interne potrebe u vremenu koje je 

potrebno za rješavanje eventualnih pritužbi nakon provedenog natječaja do maksimalno 6 mjeseci od 

završetka natječaja. U svakom slučaju, poduzimamo sve odgovarajuće mjere zaštite povjerljivosti i 

sigurnosti osobnih podataka, a posebice da je pristup podacima strogo ograničen na osobe ovlaštene 

obrađivati podatke za navedene svrhe.  

 

6. VAŠA PRAVA  

• Pravo na pristup informacijama: imate pravo dobiti potvrdu o obradi vaših osobnih podataka (uključujući 

kopiju tih podataka) te dodatne informacije o obradi vaših podataka.  

• Pravo na brisanje: ako su ispunjeni uvjeti predviđeni propisima (npr. ako podaci više nisu nužni  u odnosu 

na svrhe za koje su obrađivani), imate pravo ishoditi, bez nepotrebnog odgađanja, brisanje svojih osobnih 

podataka. Ako ipak postoji zakonit razlog za daljnju obradu podataka, o tome ćemo vas detaljno 

informirati u sklopu odgovora na vaš zahtjev.  

• Pravo na ispravak: ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo ishoditi ispravak odnosno dopunu 

tih podataka.  

• Pravo na ograničenje obrade: ako su ispunjeni uvjeti predviđeni propisima (npr. ako smatrate da obrada 

nije zakonita, ali ne želite da vas brišemo iz baze podataka), imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših 

podataka.  

• Pravo na prigovor: imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka. U slučaju takvog prigovora nećemo 

dalje obrađivati vaše osobne podatke, osim u slučaju da dokažemo da postoji pravni temelj za obradu koji 

nadilazi vaše interese ili ako je to potrebno radi ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.  

• Pravo na prenosivost: u mjeri u kojoj se obrada provodi automatiziranim putem, imate pravo svoje osobne 

podatke zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih 

drugom pružatelju usluga. Ako je to tehnički izvedivo, imate pravo na izravni prijenos podataka od nas 

drugome voditelju obrade.  

 

7. KONTAKTNE TOČKE ZA OSTVARIVANJE PRAVA  

• Kontakt za ostvarivanje prava: korporativne.komunikacije@allianz.hr. Također, u svakom trenutku imate 

pravo podnijeti pritužbu u vezi obrade svojih osobnih podataka Agenciji za zaštiti osobnih podataka, Selska 

cesta 136 HR, 10 000 Zagreb (https://azop.hr/ 
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