Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »NIVEA nagradno pitanje«
Organizator nagradnog natječaja »NIVEA nagradno pitanje« (u nastavku: nagradni natječaj) je
poduzeće BEIERSDORF d.o.o., Hrvatska (u nastavku: organizator). Za tehničku izvedbu nagradnog
natječaja odgovorno je poduzeće Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku: tehnički izvođač).
Nagradni natječaj traje od 18. 5. 2021. do 23. 5. 2021. u ponoć.
U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici poduzeća BEIERSDORF d.o.o. i INNOVATIF
d.o.o. te članovi njihovih užih obitelji (bračni partneri odnosno obiteljski članovi koji su prema zakonu
izjednačeni s bračnim partnerima, djeca, unuci, braća i sestre te roditelji zaposlenika).
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe starije od 18 sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik izričito potvrđuje da je u cijelosti
obaviješten o pravilima, prihvaća ih i istovremeno se obvezuje na njihovo poštivanje.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi sudionici koji odgovore na nagradno pitanje.
Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Tijek nagradnog natječaja
Sudionici će klikom na gumb u NIVEA newsletteru biti preusmjereni na internet stranicu s nagradnim
pitanjem. U nagradnom natječaju sudjeluju tako da dovrše rečenicu:
Kod novih NIVEA Magnesium Dry dezodoransa me najviše zanima…
Sudionik također mora upisati kontaktne podatke (ime, prezime, e-mail adresu, ulicu i kućni broj,
poštanski broj i mjesto) do 23. 5. 2021. do ponoći. U izvlačenje koje će se održati 24. 5. 2021. bit će
uključeni svi odgovori. Potvrda odgovora smatra se potvrdom vjerodostojnosti podataka upisanih u
obrazac i suglasnost da organizator s njima raspolataže isključivo za svrhu nagradnog natječaja na
internet stranici. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički
izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.
Nagrada
3 x NIVEA Magnesium Dry oba dezodoransa (Fresh Floral & Pure Aqua)
Objava dobitnika i preuzimanje nagrada
Dobitnici (ime, prezime i mjesto) će biti objavljeni na www.nivea.hr
Nagradu će primiti na adresu upisanu u obrazac za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Nagrada neće biti dodijeljena dobitniku u slučaju da ne prihvaća nagradu, ne posreduje
sve zahtjevane podatke ili pošalje lažne podatke. Također, dobitniku neće biti dodijeljena nagrada
ako krši pravila nagradnog natječaja. Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini.
Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu.
Zaštita osobnih podataka
Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne
podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u

skladu s aktualnim propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu
osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti.

Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.
Promjena pravila
Organizator igre, BEIERSDORF d.o.o., zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički razlozi. Sudionici u bilo kojem
trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je
opisan u Pravilima privatnosti.
Ljubljana, 13. 5. 2021.

