
 

OPĆI UVJETI  

ORGANIZACIJE NATJECANJA 

“Hacklanje – MojPosao Hackathon 2017” 

 

Članak 1. 

Organizator natjecanja 

 

Natječaj „Hacklanje – MojPosao Hackathon 2017” (dalje: natjecanje) priređuje: TAU ON-LINE 

d.o.o. za informatiku, sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB 14273924910,               

(dalje u tekstu: Organizator). 

 

Članak 2. 

Svrha natjecanja 

 

„Hacklanje – MojPosao Hackathon 2017” je događaj, nagradno natjecanje kojeg priređuje 

Organizator, na kojem natjecatelji svojim znanjem i vještinama zajedno surađuju na rješavanju 

zadatka koji će biti predmet natjecanja. 

 

Članak 3. 

Pravo sudjelovanja 

 

Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju sve osobe koje ispune prijavu za natjecanje do roka 

navedenog u članku 4. ovih Općih uvjeta (dalje u tekstu: Natjecatelji). Organizator je ovlašten 

na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo 

kojeg Natjecatelja ili Tim ako procijeni da ne ispunjava uvjete za sudjelovanje, da krši zakonske 

propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili nanosi 

štetu interesima Organizatora. 

Natjecatelji se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta koji propisuju pravila sudjelovanja u natjecanju 

u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog 

oblika troška ili štete koja bi im mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji će biti predmet 

natjecanja. Natjecatelji su dužni donijeti svoju opremu, kao što su laptop, monitor, tastatura i 

druge potrebne stvari za natjecanje. 

Natjecatelji činjenicom podnošenja prijave za sudjelovanje na natjecanju prihvaćaju i pristaju 

na primjenu ovih Općih uvjeta, čime se smatra da su s Organizatorom zaključili ugovor koji 

uređuje međusobna prava i obveze Organizatora i Natjecatelja u vezi predmetnog natjecanja. 

Sudjelovanje na natjecanju je dobrovoljno, te prijavljeni Natjecatelji nisu dužni platiti nikakvu 

naknadu za sudjelovanje. 

 

Članak 4. 

Prijava na natjecanje 

 

Natjecatelj se prijavljuje popunjavanjem podataka putem obrasca dostupnog na adresi: 

www.moj-posao.net/Hacklanje i upload-om životopisa. Prijave se zaprimaju do ponedjeljka 

15.05.2017. u 23:59 sati. 

Za valjanost svake prijave potrebno je navesti u prijavi tražene osobne podatke i pristati na 

prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Organizatora sukladno odredbama članka 

13. ovih Općih uvjeta. 

Osobe koje su se prijavile na natjecanje da bi stekle status Natjecatelja sukladno ovim Općim 
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uvjetima su obvezne na dan početka natjecanja, 19.05.2017. od 16:30 do 17:30 sati registrirati 

se na mjestu natjecanja. 

Natjecatelji u natjecanju sudjeluju u timovima (dalje: Tim). 

Tim prijavljuje voditelj tima. Svaki Tim mora imati svoje ime. Ukoliko postoje dva tima s 

prijavom istog imena, Organizator će nazivima dodati rimske brojeve (I, II, III, …). Voditelj Tima 

je dužan prijaviti sve članove Tima koji su također Natjecatelji u kontekstu ovog natjecanja. 

Tim ima maksimalno 4 člana. Svaki Tim mora, ukoliko Organizator to od njega zahtjeva, opisati 

čime se bavi i navesti uspjehe na području IT-a, ukoliko postoje. 

 

Članak 5. 

Trajanje natjecanja 

 

Natjecanje traje od petka, 19.05.2017. u 18:00 sati do subote, 20.05.2017. u 18:00 sati i 

održava se na adresi: HUB385, Petračićeva 4, 10000 Zagreb. Po dovršetku zadatka koji je 

predmet natjecanja, Natjecatelji su dužni prezentirati predano projektno rješenje radi njegovog 

ocjenjivanja i prisustvovati objavi rezultata natjecanja. 

 

Članak 6. 

Zadatak natjecanja 

 

Timovima će biti predstavljeni problemi za koje će se tražiti da razviju programsko rješenje. 

Detalji konkretnog problema, kao i kriterija evaluacije, ostat će tajna do dana natjecanja, kada 

će svi Timovi u isto vrijeme dobiti zadatke i kriterije evaluacije. Tijekom natjecanja i nakon 24 

sata kodiranja, žiri kojeg određuje Organizator, evaluirat će sve radove te će nakon 

predstavljanja svih radova proglasiti pobjednike. 

Svi open source kodovi i biblioteke se mogu koristiti. Svaki Tim može predati jedno rješenje. 

Svako predano rješenje mora biti originalna tvorevina Natjecatelja koji predaje to rješenje. 

Odluka žirija je finalna. 

 

Članak 7. 

Fond nagrada 

 

Fond nagrada uključuje: 

1. mjesto (Zlatna vuna): 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisućakuna) po Timu, 

2. mjesto (Srebrna vuna): 8.000,00 kn (slovima: osamtisućakuna) po Timu, 

3. mjesto (Brončana vuna) 4.000,00 kn (slovima: četiritsućekuna) po Timu. 

Organizator zadržava pravo da, neovisno o rangiranim pozicijama, bilo kojeg Natjecatelja i/ili 

Tim, pozove na razgovor za posao u tvrtki TAU ON-LINE d.o.o. ili tvrtkama partnerima 

natjecanja, kao potencijalnim poslodavcima. 

 

Članak 8. 

Proglašenje pobjednika 

 

Organizator će proglasiti pobjednike u subotu, 20. svibnja 2017. Pobjednicima će biti 

proglašeni oni Timovi koji prema zadanim kriterijima osvoje najveći broj bodova. Ukoliko dva 

tima imaju jednaki broj bodova, boljim Timom između dva s jednakim brojem bodova će se 

proglasiti onaj koji od žirija dobije veći broj pojedinačnih glasova. 



 

 

Članak 9. 

Definicija i isplata nagrade 

 

Nagrada je propisani puni iznos za svako osvojeno mjesto iz članka 7. ovih Općih uvjeta, te 

pripada pojedinom nagrađenom Timu. Natjecatelji ne mogu zahtijevati nagrade u većim 

količinama, odnosno iznosima ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Općim 

uvjetima. 

Nagrada će biti isplaćena u roku od 30 dana nakon završetka natjecanja. Organizator zadržava 

pravo naknadnog određivanja načina isplate osvojenih nagrada. 

 

Članak 10. 

Pogrešne i neregularne prijave 

 

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu 

naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natjecanju. 

Sve prijave zaprimljene korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa bit će 

uklonjene. Isto vrijedi i za sve prijave podnesene bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim 

metodama, a koje Natjecatelju omogućuju nepoštenu prednost pred drugim Natjecateljima. 

 

Članak 11. 

Publicitet 

 

Sudjelovanjem u ovom natjecanju, Natjecatelji su suglasni da se njihovi materijali, njihova 

imena i prezimena, podaci o obrazovanju iz prijave za sudjelovanje na natjecanju te njihove 

fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, 

slikovnom i video materijalu. 

 

Članak 12. 

Objava pobjednika natječaja 

 

Imena Timova pobjedničkih uradaka, kao i imena i prezimena, te fotografije članova 

pobjedničkih timova, bit će objavljeni na web adresi Hackathona (www.moj-

posao.net/Hacklanje/) i web adresi Organizatora (www.moj-posao.net), kao i na internim 

portalima i profilima Organizatora na društvenim mrežama i publikacijama Organizatora nakon 

proglašenja pobjednika. 

Navedeni podaci su javni i moguće su objave u svim drugim medijima. 

 

Članak 13. 

Zaštita osobnih podataka 

 

Svaka osoba koja se prijavi na natjecanje da bi ostvarila pravo na sudjelovanje u natjecanju 

treba pristati na prikupljanje i obradu njezinih osobnih podataka sukladno ovim Općim 

uvjetima, a Organizator se obvezuje s osobnim podacima postupati u skladu sa Zakonom o 

zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. 

Ispunjavanjem prijave na natjecanje putem obrasca dostupnog na adresi Organizatora: 

www.moj-posao.net/Hacklanje, svaka osoba koja se prijavila na natjecanje daje svoj izričiti 

pristanak na prikupljanje i obradu njezinih osobnih podataka u skladu s člankom 11. i 12. ovih 
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Općih uvjeta te sukladno sljedećim odredbama ovog članka: 

a) Organizator će prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba prijavljenih na natjecanje 

koji su navedeni u prijavi/registraciji na natjecanje i to: ime i prezime, kontakt e-mail 

adresa, broj telefona, životopis. Pored navedenog, nakon odluke Organizatora o načinu 

isplate nagrade, Natjecatelj/i osvojenih nagrada, dostavit će Organizatoru broj 

bankovnog računa na koji će im biti isplaćena nagrada, a koji će osobni podatak biti 

obrađivan i korišten isključivo u svrhu isplate nagrade. 

b) Voditelj zbirke osobnih podataka je TAU ON-LINE d.o.o. za informatiku, Strojarska   

cesta 20, 10000 Zagreb, OIB 14273924910 

c) Osobni podaci će biti prikupljani i obrađivani u svrhu sudjelovanja na natjecanju te 

provedbe i promidžbe natjecanja sukladno ovim Općim uvjetima. U tom smislu, svrha 

prikupljanja i obrade osobnih podataka je: 

 prijava/registracija na natjecanje, 

 isplata nagrade Natjecateljima iz pobjedničkih Timova, 

 objava podataka o natjecanju, pobjednicima natjecanja te osvojenim nagradama, kao i 

objava fotografija i video zapisa s natjecanja u sredstvima javnog priopćavanja, 

uključujući Internet, 

 pozivanje osoba prijavljenih na natjecanje na druga natjecanja ili događanja koje će u 

budućnosti priređivati Organizator, 

 provođenje marketinških i komercijalnih aktivnosti Organizatora, 

 korištenje prikupljenih životopisa Natjecatelja u svrhu nadopune baze životopisa 

Organizatora, 

 ustupanje prikupljenih životopisa Natjecatelja tvrtkama partnerima natjecanja kao 

potencijalnim poslodavcima, isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih zaposlenika 

za svoje potrebe. 

d) Primatelji osobnih podataka Natjecatelja kojima će biti isplaćene nagrade mogu biti 

financijske institucije i revizorske kuće koje surađuju s Organizatorom; tvrtke partneri 

natjecanja (potencijalni poslodavci) kojima će na zahtjev biti ustupljeni životopisi 

Natjecatelja prikupljeni na ovom natjecanju. 

e) Osobe koje se prijavljuju na natjecanje osobne podatke daju dobrovoljno i imaju pravo 

u svakom trenutku povući opisani pristanak na prikupljanje i obradu njihovih osobnih 

podataka, slanjem pisane obavijesti o tome na e-mail adresu: hacklanje@moj-

posao.net ili putem pošte preporučeno na adresu: TAU ON-LINE d.o.o., n/r Službenik 

za zaštitu osobnih podataka, Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb. 

U tom slučaju prijavljeni natjecatelj gubi pravo na sudjelovanje u natjecanju i na primitak 

osvojene nagrade, a Organizator će iz svoje baze, sa svojih internih stranica i web 

stranica i sa svojih profila na društvenim mrežama obrisati osobne podatke takvog 

natjecatelja najkasnije u roku 5 (pet) radnih dana od dana primitka obavijesti. 

f) Osoba koja se prijavila na natjecanje ima pravo u svakom trenutku ostvariti pristup, 

odnosno tražiti uvid u njezine osobne podatke i zatražiti njihovo ispravljanje i/ili 

ažuriranje. Takav zahtjev treba uputiti na e-mail adresu ili poštansku adresu navedenu 

u prethodnoj točki ovog stavka. 

g) Prikupljene osobne podatke Organizator će čuvati 1 (jednu) godinu od dana završetka 

natjecanja, nakon kojeg vremena će ih obrisati iz svoje baze, sa svojih web stranica i 

svojih profila na društvenim mrežama. 

Svaka osoba koja se prijavi na natjecanje na način opisan u stavku 2. ovog članka daje svoj 

izričiti pristanak na objavljivanje njezinih fotografija i video zapisa s natjecanja na web 
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stranicama Organizatora (www.moj-posao.net/hacklanje i www.moj-posao.net) te na profilima 

Organizatora na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube) i u 

publikacijama Organizatora, koje su javno dostupne i mogu biti iznesene i u drugim medijima, 

kao i na internim portalima Organizatora koji su dostupni svim zaposlenicima Organizatora. 

Također daje svoj pristanak da ukoliko na natjecanju osvoji nagradu, Organizator na isti način 

odnosno putem istih medija objavi njezine osobne podatke iz prijave na natjecanje, kao i 

podatke o djelu/materijalu predanom na natjecanju. 

Ispunjavanjem prijave/registracije osoba koja se prijavila na natjecanje ujedno daje svoj 

pristanak na primanje reklamnih obavijesti i obavijesti vezanih za marketinške i druge 

aktivnosti i događanja Organizatora na e-mail adresu i/ili broj telefona navedene u 

prijavi/registraciji. 

Opisani pristanak osoba koja se prijavila na natječaj može povući u svakom trenutku slanjem 

pisane obavijesti o tome na e-mail adresu ili poštansku adresu navedenu u stavku 2. točki e) 

ovog članka. 

 

Članak 14. 

Rješavanje sporova 

 

U slučaju spora između Organizatora i prijavljenih Natjecatelja nadležan je stvarno nadležan 

sud u Zagrebu. 

 

Članak 15. 

Mogućnost prekida ili izmjene natjecanja 

 

Natjecanje može biti prekinuto ili izmijenjeno u bilo kojem trenutku do početka natjecanja 

prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja, ali uz obvezu Organizatora da o tome 

bez odgode stavi obavijest na svoju web stranicu (www.moj-posao.net/Hacklanje), u kojem 

slučaju se isključuje bilo kakva odgovornost Organizatora za štetu. 

 

Članak 16. 

Završne odredbe 

 

Ovi će Opći uvjeti biti objavljeni na web stranici Organizatora (www.moj-posao.net/Hacklanje). 

Prijavom na natjecanje smatra se da je svaki Natjecatelj u potpunosti upoznat i suglasan sa 

sadržajem objavljenih Općih uvjeta. 
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