18. veljače 2019.

Uvjeti natjecanja #EUROat20 ECB-QuizClash
Europska središnja banka (ESB), u suradnji s poduzećem MAG Interactive AB, organizira natjecanje u
obliku kviza povodom dvadesete godišnjice eura. Natjecanje pod nazivom „#EUROat20 ECB-QuizClash”
trajat će od 18. veljače 2019. u 10.00 SEV do 10. ožujka 2019. u 23.59 SEV.
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Mogu sudjelovati svi koji imaju boravište u Europskoj uniji (EU) i koji ispunjavaju uvjete za registraciju u
2
aplikaciji QuizClash [poveznica].
Za sudjelovanje u kvizu i natjecanju slijedite sljedeće korake:
1. Preuzmite mobilnu aplikaciju QuizClash i izradite račun koji će sadržavati vaše korisničko ime,
e-adresu i zaporku.
2. Riješite cijeli kviz „#EUROat20”, koji se nalazi na početnoj stranici aplikacije.
3. Nakon završetka natjecanja 10. ožujka 2019. održat će se izvlačenje kojim će među sudionicima
koji su točno odgovorili na svih 18 pitanja u kvizu biti odabrano 30 dobitnika.
4. Dobitnici će primiti automatsku obavijest u aplikaciji QuizClash kojom će se od njih tražiti da
pošalju e-poruku poduzeću MAG Interactive AB kako bi dobili nagradu. Kako biste mogli primiti
automatsku obavijest, omogućite automatske obavijesti i u aplikaciji i na svom mobilnom uređaju.
5. Od trenutka kad je obavijest poslana dobitnici će imati deset radnih dana da porukom na
e-adresu za kontakt dokažu da ispunjavaju uvjete i potvrde preuzimanje nagrade. Osim toga,
morat će pročitati i prihvatiti ove uvjete natjecanja te uvjete koji se odnose na obradu osobnih
podataka.
6. Nakon što se utvrdi da ispunjavaju uvjete, dobitnicima će biti ponuđeno da odaberu jednu od
sljedećih dviju nagrada: jednomjesečnu kartu Interrail Global Pass ili tablet iPad Pro (10,5 inča, 64
GB). Nagrade će dodijeliti ESB.
7. Dobitnici će imati pravo na samo jednu nagradu.
8. Zaposlenici i članovi osoblja Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i poduzeća MAG
Interactive AB te članovi njihove uže obitelji (supružnici, partneri, roditelji, djeca ili braća i sestre)
ne mogu sudjelovati u natjecanju.
9. Primjenjuju se i uvjeti pružanja usluge poduzeća MAG Interactive AB [poveznica].
1

Države Europske unije su sljedeće države: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska,
Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska,
Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska,
Švedska i Ujedinjena Kraljevina.

2

Prema uvjetima pružanja usluge poduzeća MAG Interactive AB, na osobe koje imaju namjeru igrati
igre ili upotrebljavati usluge tog poduzeća primjenjuju se sljedeći zahtjevi za minimalnu dob, koji se
razlikuju ovisno o državi podrijetla: 16 godina – Francuska, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Litva,
Luksemburg, Slovačka; 15 godina – Finska; 14 godina – Austrija; 13 godina – sve ostale države.
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Svaka registracija za koju se bude smatralo da nije u skladu s ovim uvjetima natjecanja dovest će do
isključenja registriranog pojedinca iz natjecanja.
Zaštita podataka
1.

Pravni okvir zaštite podataka koji se primjenjuje na ESB

Svi osobni podatci sudionika obrađuju se u skladu s pravom Europske unije povezanim sa zaštitom
3
podatka .
2.
Koje osobne podatke obrađujemo?
ESB će obraditi podatke koje su dobitnici upisali pri registraciji, npr. korisničko ime i e-adresu te bilo koje
druge podatke potrebne za dostavu odabrane nagrade (npr. ime, prezime, datum rođenja, adresu i, ako
dobitnik odabere kartu Interrail Global Pass, državljanstvo i broj putovnice ili osobne iskaznice).
3.
Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka?
ESB je voditelj obrade podataka, a glavna uprava ESB-a Odnosi s javnošću odgovorna je za obradu
osobnih podataka.
Natjecanje provodi vanjski pružatelj usluge MAG Interactive AB iz Švedske, koji obrađuje podatke
prikupljene u mobilnoj aplikaciji QuizClash.
4.
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke i po kojoj pravnoj osnovi?
Svi se osobni podatci prikupljaju i obrađuju na temelju pristanka sudionika u svrhu upravljanja
natjecanjem, što uključuje stupanje u kontakt sa sudionicima i slanje važnih obavijesti sudionicima,
dodjelu nagrada te objavu imena i prezimena odnosno korisničkih imena dobitnika na mrežnim
stranicama ESB-a i/ili nacionalnih središnjih banaka ESSB-a i/ili drugih institucija EU-a te na kanalima
društvenih medija kao što su Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn.
Sudionici unošenjem zatraženih osobnih podataka pristaju na opisanu obradu podataka. Sudionici mogu
povući privolu u bilo kojem trenutku obraćanjem glavnoj upravi ESB-a Odnosi s javnošću na
ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. Nakon povlačenja privole njihovi osobni podatci neće se više
obrađivati, ali prethodna obrada i dalje će biti zakonita.
5.
Kome su dostupni vaši osobni podatci?
Osobni podatci koje su sudionici upisali pri registraciji bit će otkriveni sljedećim primateljima:


zaposlenicima glavne uprave ESB-a Odnosi s javnošću koji su odgovorni za upravljanje
natjecanjem



zaposlenicima njemačkog poduzeća za organizaciju putovanja Westtours-Reisen GmbH
koji prema naputcima ESB-a i u njegovo ime obrađuju podatke dobitnika koji su kao
nagradu odabrali kartu Interrail Global Pass.

Imena i prezimena odnosno korisnička imena dobitnika objavljena na mrežnim stranicama i kanalima
ESB-a na društvenim medijima bit će dostupna široj javnosti.
6.
Koliko dugo držimo vaše podatke?
ESB osobne podatke drži tri (3) mjeseca, počevši od datuma podnošenja tih podataka. Podatci se brišu
nakon isteka tog razdoblja.
Osobni podatci objavljeni na mrežnim stranicama ili kanalima ESB-a na društvenim medijima
(Facebooku, Instagramu, Twitteru ili LinkedInu) držat će se onoliko koliko je određeno izjavom o zaštiti
privatnosti na tim mrežnim stranicama odnosno društvenim medijima.
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Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ.
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7.

Vaša prava

U skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 imate pravo pristupiti svojim osobnim podatcima, ispraviti ih i, uz
određena ograničenja, zatražiti njihovo brisanje ili ograničavanje njihove obrade. Kako biste ostvarili svoja
prava,
obratite
se
glavnoj
upravi
ESB-a
Odnosi
s
javnošću
na
e-adresu
ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu.
Imate li dodatnih pitanja o osobnim podatcima, molimo da se obratite ESB-ovu službeniku za zaštitu
podatka na e-adresu dpo@ecb.europa.eu.
Imate se pravo u svakom trenutku obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u vezi s
obradom vaših osobnih podataka.
Poništavanje i mjerodavno pravo
ESB i poduzeće MAG Interactive AB zadržavaju pravo na poništavanje cijelog ili dijela natjecanja u bilo
kojem trenutku.
Natjecanje će biti uređeno njemačkim zakonima. ESB odlučuje o svim pitanjima koja nisu izričito uređena
ovim uvjetima natjecanja, a odluke koje donese smatrat će se konačnima. Svi zahtjevi moraju se podnijeti
unutar dva mjeseca od dana zaključenja natjecanja.
Ovo je neslužbeni prijevod. Pravnu vrijednost imaju isključivo uvjeti natjecanja na engleskom jeziku.
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