
Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/2009, 35/2013, 
158/2013, 41/2014, 143/2014) i članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara 
(Narodne novine br. 8/10), Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb, OIB: 
81793146560, MB: 1414887 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:  
 
 

Pravila nagradne igre 
„Poziv koji se ne propušta: e-račun aktiviraj i u vrijednoj nagradi uživaj“ 

 
Članak 1. 

1. Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom „Poziv koji se ne propušta: e-račun 
aktiviraj i u vrijednoj nagradi uživaj” (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u svrhu 
promidžbe e-računa te ovim Pravilima nagradne igre (u daljnjem u tekstu: Pravila) 
uređuje način i uvjete njenog provođenja.  
 

2. Nagradna igra će trajati u razdoblju od 1. rujna 2022. godine do 30. studenog 2022.  
godine do 23:59 sati. 

 
 
3. Preduvjet za sudjelovanje u Nagradnoj igri je aktiviran e-račun od strane sudionika 

putem jednog od sljedećeg načina dostave računa elektronskim putem (na email 
adresu ili Moj telekom portal). Također, sudionici Nagradne igre moraju imati barem 
zadnji račun u vremenu trajanja Nagradne igre zaprimljen isključivo elektronskim 
putem te u trenutku izvlačenja imati aktivan e-račun u sustavu. Za sudjelovanje u 
Nagradnoj igri sudionici se trebaju prijaviti jednom Priređivaču putem formulara na 
linku: https://www.hrvatskitelekom.hr/dodatne-usluge/e-racun i unijeti tražene 
podatke (ime i prezime, kontakt telefonski broj, e-mail i broj računa), sve kako bi 
sudjelovali u izvlačenju dobitnika u vremenu trajanja Nagradne igre. 

 
 
4. Priređivač zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao 

prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnoj igri. Samim 
sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih 
Pravila, a koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.  
 

5. Ova Nagradna igra namijenjena je provođenju samo u Republici Hrvatskoj te će se 
tumačiti i ocjenjivati u skladu s hrvatskim pravom. U Nagradnoj igri ne mogu  
sudjelovati osobe koje ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima 
te koje u trenutku sudjelovanja nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. 

 
6. Ovim Pravilima osigurava se ravnopravnost svih Sudionika i jednaka mogućnost za 

dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima. 
 

7. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 
 

 
Članak 2. 

 
1. Sudionici Nagradne igre mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:   

 
a) korisnici su fiksnih i mobilnih usluga Priređivača 

https://www.hrvatskitelekom.hr/dodatne-usluge/e-racun


b) punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u 

Republici Hrvatskoj  

c) imaju barem zadnji račun u vremenu trajanja Nagradne igre zaprimljen isključivo 

elektronskim putem i u trenutku izvlačenja aktivan e-račun u sustavu 

2. Pravo prijave za sudjelovanje u ovoj Nagradnoj igri nemaju radnici organizatora kao ni 

članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca). 

 
3. Korisnici mogu sudjelovati u svim krugovima Nagradne igre, ali nagradu mogu   osvojiti 

maksimalno jednom za vrijeme trajanja Nagradne igre. 
 

4. Ovim Pravilima osigurava se ravnopravnost svih Sudionika i jednaka mogućnost za                
dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanim ovim Pravilima. 

 
 

Članak 3. 
 
1.  Nagradna igra ima sljedeći nagradni fond:  
 

▪ Philips TV 4K UHD Android x 3 kom, pojedinačne vrijednosti 
3.600 kn. Pojedinačna vrijednost nagrade uključuje PDV. 
 

▪ Novi 5G mobitel x 6 kom, pojedinačne vrijednosti 
1.750 kn. Pojedinačna vrijednost nagrade uključuje PDV. 
 

▪ Myki sat x 12 kom, pojedinačne vrijednosti 
520 kn. Pojedinačna vrijednost nagrade uključuje PDV. 
 

▪ Xiaomi Mi Portable BT zvučnik x 18 kom, pojedinačne vrijednosti 239 kn. 
Pojedinačna vrijednost nagrade uključuje PDV. 

 
 

 
2.  Ukupno će biti nagrađeno 39 dobitnika, po 13 dobitnika u svakom kolu. 
 
3.  Svaki Sudionik ima pravo na samo jednu nagradu tijekom cijele Nagradne igre, Philips 
TV 4K ili novi 5G mobitel ili Myki sat ili Xiaomu Mi Portable BT zvučnik. 
       
 
4. Ukupna vrijednost nagradnog fonda Nagradne igre iznosi 31.842 kuna, uključen PDV 

(slovima: tridesetjednatisućaosamstočetrdesetidvijekune) . 
 
5.  Nagrade nisu prenosive na treće osobe. Ako se nagrada iz bilo kojeg razloga ne može 

dodijeliti dobitniku nagrade, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom 
nagradom iste vrijednosti. 

 
6. U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su     

predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj 
igri sudjelovalo Sudionika. 

 
 



Članak 4. 
 
1.  Nagradna igra počinje dana 1.9.2022. godine te završava dana 30.11.2022. godine u 

23:59 sati. 
      Nagradna igra će se održati u 3 kola: 
 

▪ 1. kolo: od 1.9. do 30.9.2022. 
▪ 2. kolo: od 1.10. do 31.10.2022 
▪ 3. kolo: od 1.11. do 30.11.2022. 

 
2.   Izvlačenje dobitnika nagrada nagradnog fonda održat će se po završetku svakog kola 

Nagradne igre javnim izvlačenjima u prostorijama Priređivača, a ispravnost izvlačenja 
nadzirat će tročlana komisija. Javna izvlačenja održat će se na dane: 

 
1. Kolo – 10.10..2022. 
2. Kolo – 10.11.2022. 
3. Kolo – 12.12.2022. 

 
3. Rezultati Nagradne igre bit će objavljeni na internetskoj stranici Priređivača 

www.hrvatskitelekom.hr u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.  
 
 
 

Članak 5. 
 
Osobni podaci koji se prikupljaju su ime, prezime, kontakt telefonski broj, e-mail i broj 
računa. Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, dobitnici nagrada su suglasni da 
Priređivač smije objaviti i koristiti njihove osobne podatke bez naknade u tiskanim, 
zvučnim, slikovnim i video komunikacijskim kanalima, a sve za svrhu javnog objavljivanja 
rezultata predmetne Nagradne igre.  
 
1. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri i dostavom svojih osobnih podataka na način određen 

ovim Pravilima Sudionik daje svoju izričitu suglasnost za korištenje Sudionikovih 
osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u Nagradnoj igri, kontaktiranja radi 
preuzimanja nagrade, objavljivanja rezultata Nagradne igre, a u skladu s odredbama 
ovih Pravila, kao i u skladu s odredbama Pravila privatnosti Priređivača Nagradne igre 
koja su navedena na internetskoj stranici Priređivača www.hrvatskitelekom.hr 

 
 

2. Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetne Nagradne igre je dobrovoljno i 
nužno je za ispunjenje ugovora, tj. u slučaju da Sudionik (vlasnik osobnih podataka) 
odluči ne podijeliti svoje osobne podatke s Priređivačem, neće ostvariti pravo na 
dodjelu nagrade u predmetnoj Nagradnoj igri.  

 
3. Voditelj obrade osobnih podataka je Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 

Zagreb, a podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. 
 
4. Podaci se obrađuju u Republici Hrvatskoj, a prikupljene osobne podatke ćemo obrisati 

po ispunjenu svrhe, a najduže nakon 1 (jednu) godinu. 
 

http://www.hrvatskitelekom.hr/
http://www.hrvatskitelekom.hr/


5. Priređivač pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih 
korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. 

 
6. Voditelj obrade će u svakom trenutku omogućiti Sudioniku pristup osobnim 

podacima koji se odnose na njega te ispraviti netočne podatke ili izbrisati osobne 
podatke Sudionika na njegov zahtjev. Sudionik ima pravo zatražiti ograničenje obrade 
osobnih podataka i uložiti prigovor na obradu. 

 
7. Za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka možete se obratiti službeniku 

za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu osobni.podaci@t.ht.hr, a Sudionik je 
ovlašten podnijeti i prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

 
8. Priređivač neće odgovarati ni za kakvu štetu koja bi mogla nastupiti u provođenju ove 

Nagradne igre, osim za štetu koja bi mogla nastupiti uslijed namjere ili krajnje 
nepažnje. Prekide ili nedostupnost u radu mreža, servera, pružatelja internetskih 
usluga (ISP), internetske stranice, telefonskih ili drugih veza, za dostupnost ili greške 
u komunikaciji ili kvarove računala, telefona ili kabelskog prijenosa ili linija ili tehničke 
greške, niti za kvarove računalnog hardvera ili softvera ili telefona, za tehničke greške 
ili poteškoće ili druge greške bilo koje vrste, kako ljudske, tako i mehaničke, 
elektroničke ili mrežne, niti za netočan prihvat bilo kojeg podatka vezanog za 
Nagradnu igru ili neuspješan prihvat ili gubitak takvog podatka, za što Priređivač ne 
odgovara. 

 
9. Priređivač neće odgovarati za bilo kakve netočne podatke, prouzročene bilo od strane 

korisnika internetske stranice, bilo od strane opreme ili nastale uslijed programiranja 
povezanog s ili korištenog tijekom ove Nagradne igre te ne preuzima odgovornost za 
bilo kakvu grešku, propust, prekid, brisanje, kvar ili kašnjenje u radu ili prijenosu, kvar 
komunikacijskih linija, krađu ili uništenje ili neovlašten pristup internetskoj stranici, 
neovlaštene izmjene ili hakiranje internetske stranice. Priređivač zadržava pravo, 
prema svojoj slobodnoj ocjeni, diskvalificirati bilo koju osobu za koju se utvrdi da je 
neovlašteno utjecala na ili je remetila odvijanje Nagradne igre ili je postupala s 
namjerom prijetnje, pogrde ili maltretiranja drugih osoba ili je na bilo koji drugi način 
ometala odvijanje Nagradne igre. Priređivač neće odgovarati za štetu nastalu 
računalu Sudionika ili bilo koje druge osobe, a koja šteta je povezana s ili je nastala 
uslijed sudjelovanja u Nagradnoj igri ili preuzimanja ili kopiranja sadržaja s internetske 
stranice ili uporabe internetske stranice.  

 
10. Ako, iz bilo kojeg razloga, a prema slobodnoj ocjeni Priređivača, ne bude moguće 

odvijanje Nagradne igre prema planu, zbog zaraze računalnim virusom, računalnog 
crva, buga, neovlaštenog mijenjanja, hakiranja, neovlaštene intervencije, prijevare, 
tehničke greške ili drugog uzroka koji, prema slobodnoj ocjeni Priređivača, uzrokuje 
greške ili utječe na provođenje, sigurnost, pravednost, poštenje ili uredno vođenje ove 
Nagradne igre, Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, otkazati, 
prekinuti, ili staviti u stanje mirovanja Nagradnu igru.  
 

11. Ako se u Nagradnu igru ne uključi niti jedan Sudionik, Priređivač će Nagradnu igru 
prekinuti. 

 
 

Članak 6. 
 



1. Izvlačenje dobitnika bit će javno i održat će se kako je navedeno u Članku 4., u  
prostorijama Priređivača, na adresi Radnička cesta 21, Zagreb. 

 
2. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze svih Sudionika koji su   

ispunili uvjete za sudjelovanje u Nagradnoj igri definirane Člankom 2. ovih Pravila. 
 
3.  Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od radnika Priređivača, koji 

će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te će sastaviti zapisnik o provedenom 
izvlačenju. 

 
4. Dobitnik nagrade bit će objavljen na internetskoj stranici Priređivača 

www.hrvatskitelekom.hr te će u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitaka 
telefonskim putem biti obaviješten o dobitku, mjestu, vremenu i načinu podizanja 
nagrade. 

 
5. Dobitnik nagrade, nagradu treba preuzeti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka 

obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik nagradu ne preuzme u navedenom roku, 
postupit će se prema Zakonu o igrama na sreću i Pravilniku o priređivanju nagradnih 
igara.  

 
6. Preuzimanjem nagrade uz predočenje osobne iskaznice i potpisom Potvrde o primitku 

nagrade, odnosno protekom rokova za preuzimanje nagrade, prestaju sve daljnje 
obveze Priređivača prema dobitniku nagrade. 

 
7. U slučaju da se utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete ili da je na neki drugi način 

povrijedio pravila Nagradne igre, nagrada mu neće biti dodijeljena. 
 
8. Dobivena nagrada se ne može zamijeniti za novac ili za neku drugu nagradu. 
 
 

Članak 7. 
 
Priređivač u korist Hrvatskog crvenog križa uplaćuje 5% ukupne vrijednosti fonda 
Nagradne igre. 
 
 
 

Članak 8. 
 
Priređivač snosi sve troškove povezane s priređivanjem Nagradne igre. 

Članak 9. 
 
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao 
predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti 
Nagradnu igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost. 
 
 

Članak 10. 
 
Za eventualne sporove Priređivača i Sudionika Nagradne igre nadležan je Općinski sud u 
Zagrebu. 

http://www.hrvatskitelekom.hr/


 
 

Članak 11. 
 
1. Ova Pravila bit će objavljena na internetskoj stranici Priređivača 

www.hrvatskitelekom.hr  prije početka Nagradne igre. 
 
2. Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, 

a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka Nagradne igre. Nakon 
pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka 
Nagradne igre, Pravila će biti objavljena sukladno odredbama ovih Pravila. 

 
 
 
 
 
 

KLASA: _________________ 

URBROJ: ________________ 

Zagreb,  xxx 2022. godine              

 

http://www.hrvatskitelekom.hr/

