
Правила албума „Наши Зајечарци” 

 

На фотографији/видео снимку се не могу појављивати лица која нису навршила 18 

(осамнаест) година живота, нити сме да се приказује конзумација алкохолних пића нити 

цигарета, нити да садржи животиње или моторна возила. Такође, на фотографији/видео 

снимку не сме бити приказано како се предузимају ма које радње које би угрозиле 

безбедност креатора фотографије/видео снимка или било којих других лица која се 

појављују на фотографији/видео снимку, као ни сцене насиља, малтретирања, понижавања 

или дискриминације било које врсте. 

Сви потрошачи који пошаљу своје фотографије/видео снимке на Facebook и Instragram 

профилу Зајечарско пива су свесни и прихватају да самим чином означавања странице, 

слања фотографије/видео снимка у коментарима и/или слањем у инбокс, на компанију 

HEINEKEN Srbija преносе право коришћења фотографије/видео снимка за сврху прављења 

албума са сликама, колажа (једне слике сачињене од више мањих), као и објава за 

друштвене мреже, без икакве накнаде и без временског и просторног ограничења.  

Поред наведених фотографија/видео снимака, компанија HEINEKEN Srbija ће користити и 

име и презиме потрошача представљено на оквиру фотографије/видео снимка, као и 

евентуално слику екрана (screenshot) на којој се види коментар потрошача (у виду одговора 

на питање на објави), као и име и презиме и профилна слика. Сви потрошачи који пошаљу 

фотографије/видео снимке на горе описан начин, дају свој пристанак на обраду ових 

података о личности (име и презиме) у складу са чланом 15 Закона о заштити података о 

личности.  

У одређеним случајевима, када се ради о колажу коментара на објаве/питања, компанија 

HEINEKEN Srbija ће питати потрошача и за године и место пребивалишта. Потрошачи нису 

дужни да дају ове информације, али уколико ипак пруже одговоре на ова два питања, те 

информације ће бити постављене заједно са сликом коментара, именом и презименом, о 

чему ће потрошач бити обавештен у тренутку када компанија затражи ове информације.  

Обрада свих наведених података о личности се односи искључиво на њихово приказивање 

на оквиру фотографије/видео снимка и ови подаци о личности се неће користити за било 

коју другу сврху. С обзиром на начин обраде података (приказано на слици/видео снимку) 

ови подаци о личности ће бити видљиви свим посетиоцима профила Зајечарско пиво на 

Facebook и Instagram друштвеним мрежама. Период трајања ове обраде је пет година, 

након чега ће наведени подаци о личности бити уклоњени са фотографија/видео снимака. 

Сви потрошачи у сваком тренутку и пре истека наведеног рока од пет година могу повући 

ову сагласност и компанија HEINEKEN Srbija ће одмах након што буде обавештена о 

повлачењу сагласности, уклонити фотографију/видео снимак који садржи име и презиме 

потрошача који је наведено послао. 


