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Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika 
o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Priređivač PETROL d.o.o., Oreškovićeva 6/h, Otok, 10010 
Zagreb, OIB 75550985023 utvrđuje sljedeća: 
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE 
„VELIKA NAGRADNA IGRA ZA ČLANOVE PETROL KLUBA’’ 

 
Članak 1.  
Priređivač 

 
Priređivač nagradne igre je PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i 
naftnih derivata, Oreškovićeva 6/h, Otok, 10010 Zagreb, OIB 75550985023 (dalje: Priređivač i/ili 
Voditelj obrade osobnih podataka). 
 

Članak 2.  
Svrha nagradne igre 

 
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje. 
 

Članak 3.  
Trajanje nagradne igre 

 
Nagradna igra se provodi od 5. travnja 2021. do 1. lipnja 2021. na teritoriju Republike Hrvatske. 
 

Članak 4.  
Fond nagrada nagradne igre 

 
Fond nagrada nagradne igre sastoji se od: 
 

• 3 x bicikl Eco City EC1 -  13.024,80 kuna s uključenim PDV-om 
Vrijednost jedne nagrade 13.024,80 kuna s uključenim PDV-om, ukupna vrijednost 39.074,40 
kuna s uključenim PDV-om; 
 

• 10 x PETROL kartica za gorivo s raspoloživim iznosom potrošnje 1000,00 kuna s uključenim 
PDV-om 
Vrijednost jedne nagrade 1000,00 kuna s uključenim PDV-om, ukupna vrijednost 10.000,00 
kuna s uključenim PDV-om; 

 
• 100 x gratis Kava na putu na Petrol Kartici vjernosti 

Vrijednost jedne nagrade 16,00 kuna s uključenim PDV-om, ukupna vrijednost 1.600,00 kuna 
s uključenim PDV-om; 

 
Ukupna vrijednost fonda nagrada nagradne igre iznosi 50.674,40  kuna s uključenim PDV-om.  
 
Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike 

Hrvatske. 

Članak 5.  
Način sudjelovanja u nagradnoj igri 

 
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje: 
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• su korisnici Kartice vjernosti Petrol kluba ili za vrijeme trajanja nagradne igre postanu korisnici 
Kartice vjernosti Petrol kluba, i 

• u periodu od 5. travnja 2021. do 1. lipnja 2021. natoče 20 L ili više bilo kojeg Q Max goriva, i 

• se prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri. 
 
Sve u prethodnom stavku navedene točke moraju biti kumulativno ispunjene da bi osoba sudjelovala 
u nagradnoj igri. 
 
Prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri podnosi se ispunjavanjem i predajom obrasca Prijave za 
sudjelovanje u nagradnoj igri na jednoj od Petrol benzinskih postaja u Republici Hrvatskoj. Na Prijavi 
za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionik mora upisati sljedeće podatke: Ime, prezime, broj Kartice 
vjernosti Petrol kluba, broj računa na kojem je vidljivo da je natočio 20 L ili više bilo kojeg Q Max goriva. 
 
 Osobe koje ne ispune gore navedeno, ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri. 
 
Broj sudjelovanja po osobi je neograničen.  
 
Prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova Pravila i potvrđuju da su upoznati s 
odredbama istih. 
 

Članak 6.  
Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri 

 
U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici 
Hrvatskoj, izuzev osoba zaposlenih kod Priređivača i članova njihove uže obitelji (supružnici, djeca, 
roditelji, braća i sestre). 
 
Priređivač ima pravo provjeriti ispunjavanje gore navedenih uvjeta. 
 

Članak 7.  
Postupak priređivanja i provođenja nagradne igre te izvlačenja nagrada i objave dobitnika 

 
Organiziranje nagradne igre povezano je s uvođenjem programa vjernosti „Kartice vjernosti Petrol 
kluba“. 
 
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje: 

• su korisnici Kartice vjernosti Petrol kluba ili za vrijeme trajanja nagradne igre postanu korisnici 
Kartice vjernosti Petrol kluba, i 

• u periodu od 5. travnja 2021. do 1. lipnja 2021. natoče 20 L ili više bilo kojeg Q Max goriva, i 

• se prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri. 
 
Sve u prethodnom stavku navedene točke moraju biti kumulativno ispunjene da bi osoba sudjelovala 
u nagradnoj igri. 
 
Prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri podnosi se ispunjavanjem i predajom obrasca Prijave za 
sudjelovanje u nagradnoj igri na jednoj od Petrol benzinskih postaja u Republici Hrvatskoj. Na Prijavi 
za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionik mora upisati sljedeće podatke: Ime, prezime, broj Kartice 
vjernosti Petrol kluba, broj računa na kojem je vidljivo da je natočio 20 L ili više bilo kojeg Q Max goriva. 
 
 Osobe koje ne ispune gore navedeno, ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri. 
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Broj sudjelovanja po osobi je neograničen.  
 
Izvlačenje dobitnika održat će se 10. lipnja 2021. godine u sjedištu Priređivača na adresi Oreškovićeva 
6/h, 10010 Zagreb uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika. Dobitnici će biti izvučeni ručnim 
izvlačenjem Prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri, metodom slučajnog odabira između svih 
zaprimljenih Prijava. 
 
Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se 
njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji 
ima pravo na nagradu. 
 
Fond dobitaka nagradne igre i rezultati nagradne igre s navedenim imenima svih dobitnika bit će 
objavljeni u roku od 8 dana od dana izvlačenja na Internet stranici www.petrol.hr. 
 

Članak 8.  
Obavještavanje dobitnika o osvojenim nagradama i preuzimanje nagrada 

 
Priređivač će u roku od 8 dana od dana izvlačenja obavijestiti Dobitnike o dobivenim nagradama 
objavom na www.petrol.hr i SMS porukom ili e-mailom na kontakt adresu koju je Dobitnik dostavio 
Priređivaču u Pristupnici za Karticu vjernosti Petrol kluba. 
  
Nagrade će Dobitnici moći preuzeti u sjedištu Priređivača ili na jednoj od Priređivačevih benzinskih 
postaja ili će im biti dostavljene Hrvatskom poštom preporučeno s povratnicom na adresu koju je 
Dobitnik dostavio Priređivaču u Pristupnici za Karticu vjernosti Petrol kluba, osim gratis Kave na putu 
koja će dobitnicima biti automatski postavljena na njihovu Karticu vjernosti Petrol kluba. Prilikom 
preuzimanja preporučene pošiljke s povratnicom, Dobitnik svojim potpisom povratnice potvrđuje 
primitak nagrade i time prestaju sve obveze Priređivača prema Dobitniku. Također, prilikom 
preuzimanja nagrade u sjedištu Priređivača ili na jednoj od Priređivačevih benzinskih postaja Dobitnik 
je obvezan predočiti vlastitu identifikacijsku ispravu i potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade i time 
prestaju sve obveze Priređivača prema Dobitniku. Dobitnik je obvezan preuzeti nagradu u roku od 30 
dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, a sukladno članku 15. Pravilnika o 
priređivanju nagradnih igara. 
 
Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni u roku od 8 dana od isteka 
roka za preuzimanje nagrade iz prethodnog stavka i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od 
dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može 
je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave i specijalne 
punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. 
 
U slučaju da Dobitnik nagrade u navedenim rokovima ne preuzme nagradu u skladu s ovim Pravilima, 
gubi pravo na istu i time prestaju sve obveze Priređivača prema Dobitniku. 
 
Priređivač ne snosi troškove prijevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge troškove koje bi dobitniku 
nagrade mogli nastati u vezi s preuzimanjem nagrade. 
 
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.  
 
S nagradama koje ne budu podijeljene i/ili preuzete postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na 
sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 
8/10). 

http://www.petrol.hr/
http://www.petrol.hr/
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Članak 9.  

Obveze i odgovornost Priređivača prema sudionicima u nagradnoj igri 
 
Priređivač se obvezuje da će se prilikom organiziranja nagradne igre pridržavati ovih Pravila i važećih 
propisa. 
 
Priređivač se obvezuje dobitnicima dodijeliti nagrade u skladu s ovim Pravilima. 
 
Nagrade ni u kojem slučaju ne mogu biti zamijenjene za novac, niti se iste mogu prenositi ili zamijeniti 
za drugu nagradu.  
 
Preuzimanjem nagrade od strane Dobitnika, odnosno protekom rokova za preuzimanje nagrade, 
prestaju sve obveze Priređivača nagradne igre prema istome. 
 

Članak 10.  
Korištenje i zaštita osobnih podataka 

 
a) Identitet i kontaktni podaci voditelja obrade 
PETROL d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Otok, Oreškovićeva 6/h, OIB: 75550985023, kao voditelj obrade 
(i Priređivač nagradne igre) obrađuje osobne podatke Sudionika nagradne igre u skladu s Uredbom 
(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka 
i o slobodnom kretanju takvih podataka (uredba GDPR) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ 
(dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.  
 
Osim poštom na navedenu adresu sjedišta, Sudionici nagradne igre se Voditelju obrade mogu obratiti 
i na e-adresu: zop@petrol.hr  
 
b) Vrste osobnih podataka 
PETROL d.o.o. u sklopu provođenja nagradne igre obrađuje isključivo one osobne podatke koje su 
Sudionici/Korisnici kartice vjernosti Petrol kluba (dalje: Sudionici) posredovali Petrolu d.o.o. prilikom 
ispunjavanja Pristupnice za Karticu vjernosti Petrol kluba i obrasca Prijave za sudjelovanje u nagradnoj 
igri. 
 
PETROL d.o.o. u sklopu provođenja nagradne igre posebno obrađuje slijedeće podatke:  
1. Ime, prezime, adresa stanovanja, broj mobitela, adresu elektroničke pošte, broj Kartice vjernosti 
Petrol kluba i datum rođenja Sudionika, te broj računa s kojim Sudionik sudjeluje u nagradnoj igri. 
 
c) Svrha obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu 
1. PETROL d.o.o. će obrađivati osobne podatke Sudionika u svrhu provođenja nagradne igre, dodjele 
nagrada i objave dobitnika. 
 
Obrada osobnih podataka nužna je za poštovanje pravnih obveza tvrtke PETROL d.o.o. povezanih s 
provedbom navedene nagradne igre. Dakle, pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u ove svrhe 
predstavlja članak 6. st. 1. toč. (c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna radi 
poštovanja pravnih obveza voditelja obrade). 
 
Pored navedenog, pravnu osnovu za obradu osobnih podatka u svrhu lakše, brže i učinkovite 
komunikacije Voditelja obrade sa Sudionicima i u svrhu provjere možebitnih kršenja ovih Pravila 
nagradne igre predstavlja i čl. 6., st. 1., toč. (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna 
za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane). 
 

mailto:zop@petrol.hr
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2. PETROL d.o.o. će na temelju posebne pisane privole Sudionika,  i  u  skladu  s  takvom  privolom, 
obrađivati osobne podatke Sudionika koje su isti posredovali Petrolu d.o.o. prilikom ispunjavanja 
Pristupnice za Karticu vjernosti Petrol kluba i obrasca Prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri u svrhu:  
 
- profiliranja   Sudionika  za  pripremu  prilagođenih  ponuda  roba  i  usluga  uporabom  adrese 
elektroničke pošte, SMS-a, MMS-a, telefona ili klasične pošte, 
 
-neposrednog  marketinga  i  obavještavanja  Korisnika  kartice  o  Izdavateljevim  ponudama,  akcijskim  
prodajama i drugim pogodnostima te drugim promjenama ili novostima,  
 
-za provođenje ispitivanja tržišta o kvaliteti proizvoda i usluga te potrebe za dodatnim proizvodima ili  
uslugama. 
 
Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u ove svrhe predstavlja čl. 6. st. 1. toč. (a) Opće uredbe o 
zaštiti osobnih  podataka  (ispitanik  je  dao  privolu  za  obradu  svojih osobnih podataka u jednu ili više 
posebnih svrha). 
 
Ova obrada osobnih podataka uključuje profiliranje, ali ne i automatizirano donošenje odluka. 
 
d) Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka  
PETROL d.o.o. s osobnim podacima postupa pažljivo i onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. U 
određenim slučajevima radi pojedinačnih primjera obrade koje PETROL d.o.o. ne izvodi samostalno, 
osobni podaci Sudionika mogu biti posredovani izvođačima – vanjskim izvršiteljima koji podatke 
obrađuju u ime, za račun, po uputama i pod nadzorom tvrtke Petrol d.o.o. (povezana društva, 
distribucijski partneri, tiskare, vlasnici programske opreme i dr.)  
 
Osim vanjskim izvršiteljima, PETROL d.o.o. ima pravo posredovati osobne podatke Sudionika i državnim 
tijelima (npr. sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara). 
 
e) Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 
Osobni podaci iz točke b) ovog članka čuvaju se za vrijeme do ostvarenja svrhe obrade, odnosno 
najkasnije 3 mjeseca nakon isteka trajanja nagradne igre. 
 
Ako je te podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje u skladu s važećim propisima (npr. 
poreznim propisima, propisima o zaštiti potrošača i sl.), podaci se čuvaju do isteka tog razdoblja i u tom 
se slučaju pohranjeni podaci neće upotrebljavati u druge svrhe. 
 
f) Prava Sudionika 
Sudionik ima pravo: 
 
- u svako doba od tvrtke PETROL d.o.o. zatražiti pristup prikupljenim osobnim podacima koji se na njega 
odnose, odnosno zahtijevati potvrdu obrađuje li PETROL d.o.o. njegove osobne podatke te popis tih 
osobnih podataka; 
 
- u svako doba od tvrtke PETROL d.o.o. zatražiti ispravak i brisanje prikupljenih osobnih podataka; 
 
- u svako doba od tvrtke PETROL d.o.o. zatražiti ograničavanje obrade prikupljenih osobnih podataka 
te ima pravo uložiti prigovor na obradu prikupljenih osobnih podataka koji se na njega odnose te na 
automatizirano donošenje pojedinačnih odluka, uključujući oblikovanje profila (ako postoji); 
 
- u slučaju da se obrada osobnih podataka temelji na privoli, u svako doba povući privolu za prikupljanje 
i obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade 
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koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se povlači tako da se PETROL d.o.o. 
pisano obavijesti o povlačenju privole na adresu Oreškovićeva 6/h, Zagreb ili na e- adresu: 
zop@petrol.hr ;  
 
- u odnosu na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose podnijeti prigovor nadzornom tijelu; 
 
- u svako doba zaprimiti osobne podatke koji se na njega odnose, a koje je pružio PETROL d.o.o. u 
strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te 
podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane tvrtke PETROL d.o.o. 
 
Navedena prava Sudionik može upotrebljavati pod uvjetima i u opsegu iz članaka 15. do 22. Opće 
uredbe o zaštiti podataka.  
 
Neovisno o primjeni navedenih prava osobni podaci Sudionika možda će se obrađivati u okviru 
možebitnih ostalih danih privola te u slučaju da za obradu u skladu s čl. 6. Opće uredbe o zaštiti 
podataka postoji druga pravna osnova u okviru te osnove.  
 
Zahtjev za primjenu prava iz st. 1. ove točke Sudionik može podnijeti pisano na adresu PETROL d.o.o., 
Zagreb, Oreškovićeva 6/h, s naznakom »Za ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka« ili e-porukom 
na e-adresu: zop@petrol.hr.  
 
g) Promjene podataka  
U slučaju da se Sudionikovi osobni podaci iz točke b) ovog članka promijene, Sudionik je dužan Voditelju 
obrade dostaviti nove osobne podatke u roku od 15 dana od promjene i to pisano na adresu: PETROL 
d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6/h ili na e-adresu: klub.hrvatska@petrol.hr  
 
h) Posebne obavijesti 
Pružanje Osobnih podataka Sudionika je dobrovoljno, no bez pružanja Osobnih podataka nije moguće 
sudjelovanje u nagradnoj igri.  
 
Sudjelovanjem  u  nagradnoj  igri i prihvaćanjem ovih Pravila sudionici su obaviješteni i prihvaćaju da,  
ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime i adresu, PETROL d.o.o. 
(Priređivač) može koristiti u svrhu objave dobitnika Nagradne igre bez naknade i prethodne suglasnosti 
dobitnika te da se oni u tu svrhu mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. 
 

Članak 11.  
Isključenje odgovornosti 

 
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u 
provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili 
pogodnosti. 
 
Eventualni zahtjevi za dodjelu nagrada koje bi Priređivač zaprimio nakon isteka rokova predviđenih 
ovim Pravilima neće se razmatrati, te Sudionik na osnovu takvih zahtjeva neće ostvarivati bilo kakva 
prava prema Priređivaču. 
 
Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade, nagrade u većoj vrijednosti ili u 
većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. 
 
 

mailto:zop@petrol.hr
mailto:zop@petrol.hr
mailto:klub.hrvatska@petrol.hr
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Članak 12.  
Ostale odredbe 

 
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, 
odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti 
obaviješteni na Internet stranici www.petrol.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za 
moguću štetu. 
 
Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna 
je i obvezuje sve sudionike. 
 
Priređivači će u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu 
financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te 
dokaz o preuzimanju nagrade. 
 

Članak 13. 
 Način obavještavanja sudionika o Pravilima nagradne igre i objava pravila 

 
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti 
Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.petrol.hr prije početka nagradne igre. 
 
 

Članak 14.  
Rješavanje pritužbi i valjanost pravila 

 
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što 
kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i 
ostale sudionike. 
 
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u 
Zagrebu. 
 
Ova Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se nakon dobivanja odobrenja Ministarstva financija. 
 

Odobrenje nagradne igre: 
KLASA: UP/I-460-02/21-01/102 
URBROJ: 513-07-21-01-21-2 
Zagreb, 24. ožujak 2021. 
 
Priređivač 
PETROL d.o.o. 

http://www.petrol.hr/
http://www.petrol.hr/

