
 

 

 

 
RADIO DALMACIJA d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 14, 21000 Split, OIB: 27746792432, 
objavljuje Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Pjesma dana“. 
 
Članak 1. 

Priređivač Igre je Radio Dalmacija d.o.o., Kralja Zvonimira 14, Split, OIB: 27746792432 (dalje u 
tekstu: Priređivač), a isti će se odvijati u programu Radio Dalmacije za potrebe promocije 
sponzora Mall of Split – Mejaši prvi d.o.o i Tulipan servis grupa d.o.o. (dalje u tekstu: Sponzor). 
 
Članak 2. 

Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u Nagradnoj 
Igri –"Pjesma dana" (u daljnjem tekstu: Igra). 
 
Članak 3. 

Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Sponzora i Radio Dalmaciju. 
 
Članak 4. 

Natječaj se realizira u razdoblju od četvrtka, 24. veljače 2022. g. do petka 18. ožujka 2022. 
godine.  
 
Članak 5. 

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak 
nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima. 
 
Članak 6. 

Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju maloljetne 
osobe, djelatnici radijske postaje Radio Dalmacija i vezanih kompanija, stalni suradnici i članovi 
njihovih užih obitelji kao ni zaposlenici Sponzora i članovi njihovih užih obitelji. 
 
Članak 7 

Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim 
sudjelovanjem. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Odabrani natjecatelji 
jednokratno sudjeluju u Igri. Ukoliko se odabrani natjecatelj ne odazove na poziv upućen od 
strane voditelja ili programskog producenta, odnosno ako odabrani natjecatelj odbije 
sudjelovanje u Igri u trenutku kada je pozvan, iz bilo kojeg razloga, istog se neće naknadno 
kontaktirati za sudjelovanje.  
 
Članak 8. 

Igra se temelji na slušanju programa Radio Dalmacije kako bi znali koji je glazbeni broj „Pjesma 
dana“.  Za sudjelovanje u Igri slušatelji se prijavljuju slanjem SMS poruke sadržaja: PJESMA, 
ime i prezime te adresa na broj 60478 (cijena poruke je 2,40 kn, PDV uključen). 
 



 

 

Nagradna igra realizira se na način da radijski voditelj ili programski producent zove s 
nepoznatog redakcijskog broja nasumično odabrane slušatelje koji su se prijavili za Igru. 
Ukoliko se pozivom na telefonski broj uspostavi poziv , osoba se treba javiti u roku 20 sekundi 
od prvog zvona ili do izbacivanja poziva od strane automatskog odgovora. Ako nakon 
podizanja slušalice osoba u roku 20 sekundi zapjeva točan refren zadane pjesme dana - osvaja 

dnevnu nagradu. Niti jedan drugi odaziv/javljanje čije prve riječi nisu točno navedeni i 
otpjevani refren pjesme nije točan odgovor i ne udovoljava odredbama za nagradu. 
 
Prijave se zaprimaju u razdoblju od 24. veljače 2022. godine do 16. ožujka 2022. godine. 
Od svih pristiglih SMS prijava nasumično uz nazočnost komisije koja prati izvlačenje se izabire 
jedna prijava te voditelj ili programski producent poziva slušatelja i započinje s Igrom, u kojoj 
ima priliku javiti se i otpjevati točni refren zadane pjesme. 
 
Ako je slušatelj sve odradio točno u zadanom roku,  osvaja dnevnu nagradu koja iznosi 
2.000,00 kn (dvijetisućekuna) u poklon bonovima Sponzora i natjecanje je za taj dan gotovo. 
Natjecanje se nastavlja s novom pjesmom dana sljedeći radni dan. 
 
Ako slušatelj pogriješi odgovor ponavlja se izvlačenje po istim uvjetima, te se Igra s istom 
izabranom pjesmom nastavlja s drugim prijavljenim slušateljem.  
 
Ukoliko u jednom danu nitko nije točno odgovorio, neosvojena dnevna nagrada u iznosu od 
2.000,00 kn (dvijetisućekuna) u poklon bonovima Sponzora, pribraja se dnevnoj nagradi u 
istom iznosu za sljedeći dan, a natjecanje se nastavlja s istom pjesmom. Vrijednost dnevne 
nagrade uvećava se za neosvojene dnevne iznose sve do prvog dobitnika.  
 
Svakog dobitnika, odmah po osvajanju dnevne nagrade, Priređivač će kontaktirati na istovjetni 
broj s kojeg je zaprimljena prijava, kako bi se prikupio podatke za potrebe preuzimanja dnevne 
nagrade. 
 

 
Članak 9. 
Nagrade kao i uručenje nagrada osigurava Sponzor. Ukupni nagradni fond iznosi 20.000,00 kn 
(dvadesettisućakuna), a sastoji se od maksimalno 10 (deset) dnevnih nagrada, pojedinačne 
vrijednosti 2.000,00 kn (dvijetisućekuna) u poklon bonovima Sponzora.                                   
 
 
 
Članak 10. 
Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja Igre provodi tročlana 
komisija Radio Dalmacije, o čemu se vodi dnevni zapisnik. 
 
 



 

 

Tročlanu komisiju čine: 
1. Silvija Turić 
2. Maja Lekšić 
3. Nataša Filipović 
 

Članak  11. 
Priređivač Igre će dobitnika i javnost obavijestiti o dobitku u programu Radio Dalmacije te 
naknadno istoga kontaktirati telefonskim putem o osvojenoj nagradi i preuzimanju.  
Preuzimanje nagrade bit će organizirano po isteku Igre, ne prije. Nagrade u obliku poklon 
bonova Sponzora, dobitnici podižu na Info pultu Sponzora uz predočenje zakonski valjanog 
identifikacijskog dokumenta koji je identičan podacima koje je natjecatelj naveo. U trenutku 
preuzimanja nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema Dobitniku. Priređivač nije 
odgovoran ukoliko dobitnik  ne odgovara ili odbija  poziv (višestruki) kojim ga se obavještava 
o preuzimanju nagrade te u tom slučaju Priređivač ne podliježe odgovornosti obeštećenja.  
 
Članak 12. 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Sponzor je dužan osigurati preuzimanje 
sukladno navedenom, u roku od 30 dana od isteka Igre. 
 
Članak 13. 

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao 
predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru 
te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost. 
 
Članak 14. 

Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. 
U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Splitu. 
 
Članak 15. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.radiodalmacija.hr, a njegova 
valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika. 
 
Članak 16. 

U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti Igre, Priređivač 
zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz Igre isključiti slušatelja za kojeg se to smatra. 
Također, naknadnim utvrđivanjem bilo kakvog oblika nepravilnosti i/ili neregularnosti prijave 
i sudjelovanja u Igri od strane Dobitnika, Priređivač ima puno pravo Dobitniku oduzeti nagradu 
i dodijeliti je nekom drugom slušatelju. 
 
Članak 17. 

Svojim sudjelovanjem u Igri i slanjem SMS poruke, sudionici potvrđuju da su upoznati s 
Pravilnikom o nagradnoj igri i da pristaju na pravila iz Pravilnika te  daju svoju privolu da se  
njihovi prikupljeni  osnovni osobni podaci mogu obrađivati od strana Voditelja obrade (RADIO 

http://www.radiodalmacija.hr/


 

 

DALMACIJA d.o.o., Split, Ulica Kralja Zvonimira 14, +38521405222) sukladno ovom Pravilniku 
i sa sljedećom svrhom: 
 
• Obrada osobnih podataka sudionika sa svrhom prijave na nagradnu igru  
• Obrada osobnih podataka dobitnika sa svrhom identifikacije pri dodjeli nagrade 
• Objava dobitnika Igre u programu radija RADIO DALMACIJA  
• Objava sadržaja na društvenim mrežama RADIO DALMACIJA sa svrhom promocije i 

realizacije Igre 
• Objave audio snimke na web stranici i društvenim mrežama RADIO DALMACIJE i u 

programu RADIO DALMACIJE sa svrhom realizacije i promocije nagradne igre 
• Prosljeđivanje dijela podataka Sponzoru radi dostave nagrade (ime i prezime, adresa, 

broj mobitela) 
 
Pravna osnova obrade je privola ispitanika (prijavljeni sudionik nagradne igre), a kategorije 
osobnih podataka koje se prikupljaju su identifikacijski podaci  - ime i prezime, adresa, broj 
mobitela, audio snimka. 
 
Prikupljeni osobni podaci sudionika i dobitnika nagradnog natječaja će se obrađivati isključivo 
za gore navedene svrhe. Obrada osobnih podataka dobitnika provodi se za vrijeme trajanja 
nagradnog natječaja odnosno do prestanka Natječaja po bilo kojoj osnovi, kao i naknadno šest 
mjeseci  nakon realizacije Natječaja ukoliko je tako propisano Pravilnikom o igrama i nakon 
toga će biti obrisani. 
 
Prijavom putem SMS-a dio osobnih podataka  ispitanika (sudionika Igre)  prikupljaju se i od 
strane ovlaštenog pružatelja usluge. 
 
Želimo potvrditi da su nam sve informacije vezane uz osobne podatke ispitanika (sudionike 
Igre)  izuzetno važne i da zaštitu  osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome 
pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom Uredbom o zaštiti 
osobnih podatka (EU2016/679) te pripadajućim zakonskim i podzakonskim aktima. Izjava o 
privatnosti dostupna je na https://www.radiodalmacija.hr/izjava-o-privatnosti/.   
 
Davanje osobnih podataka i davanje suglasnosti (privola) na obradu je dobrovoljno, a davanje 
istih predstavlja uvjet nužan za realizaciju nagradne igre i nagrade. 
 
Prikupljeni osobni podaci Sudionika/Dobitnika neće se prenositi u treće zemlje (izvan EU), osim 
ako postoji zakonska obveza ili je dan izričiti pristanak ispitanika. 
 
 
Ovim Pravilnikom i izjavom o Privatnosti (https://www.radiodalmacija.hr/izjava-o-
privatnosti/)  upoznajemo sudionike Igre o sljedećem: 
 

https://www.radiodalmacija.hr/izjava-o-privatnosti/
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• imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka 
ili ograničavanje obrade koji se odnose na Sudionika   

• imaju  prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka  te prava na prenosivost 
podataka 

• imaju mogućnosti opozvati predmetnu danu suglasnost (privolu)  putem pisanog 
opoziva dostavljenog na adresu voditelja obrade ili putem elektroničke pošte na:  
szop@radiodalmacija.hr a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na 
privoli prije nego što je ona povučena 

• imaju pravo  na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (AZOP) 
 
Prijavom na nagradnu igru izjavljujete da ste punoljetni i da ste u mogućnosti dati suglasnost 
za obradu osobnih podataka. 
 
 

Članak 18. 
U slučaju da nagradni fond iz članka 9. ovog Pravilnika neće biti u cijelosti podijeljen 
dobitnicima, a ako njegova vrijednost bude veća od 5.000,00 HRK (pettisućakuna), sukladno 
članku 69. stav 9. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13), Priređivač je isti iznos dužan 
prodati na javnom natječaju i sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist državnog 
proračuna, u roku od 90 dana od isteka roka za podizanje nagrada. 
 

 
 
 
 
 
KLASA: UP/I-460-02/22-01/54 Radio Dalmacija d.o.o 
URBROJ: 513-07-21-01-22-2 Hrvoje Turić, direktor 
 
Zagreb, 15. veljače 2022.     
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